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Передмова
Вміння і навички з підготовки, організації та проведення 

екскурсій на різну тематику є важливими у професійній 
підготовці як істориків, так і туризмознавців. У навчальній 
програмі з освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями 
«Середня освіта (Історія)», «Історія та археологія» передбачено 
теоретичні та практичні заняття з історичного екскурсознавства 
під час вивчення таких нормативних дисциплін, як «Історичне 
краєзнавство» і «Музеєзнавство». Крім того, проводиться 
тритижнева літня архівно-музейна практика, здебільшого в межах 
міста, де розташований вищий навчальний заклад.

Не випадково серед екскурсоводів, а в Закарпатській області 
їх понад півтори сотні, дуже багато випускників історичного 
факультету Ужгородського національного університету. Наразі 
студенти ІІ курсу, оволодіваючи нормативною дисципліною 
«Історичне краєзнавство» (доцент кафедри історії України Оксана 
Ферков), розробляють, апробують і презентують у мас-медіа 
маршрути історико-краєзнавчих мандрівок. Згідно з робочою 
програмою цієї дисципліни проводиться 4 години практичних 
занять з історичного екскурсознавства Ужгорода. Студенти мають 
обрати привабливу тему екскурсії, знайти цікавий матеріал, 
визначити важливі об’єкти, спланувати і розподілити час на 
ознайомлення з ними, провести екскурсію. В одній з лекцій з 
«Історичного краєзнавства» розглядається краєзнавчий туризм, 
методика підготовки і проведення екскурсій різних видів.

Подібні навчальні заняття (зазвичай практичні) 
проводяться під час вивчення історії України на інших факультетах, 

приміром медичному. Часто про їх проведення можна довідатися 
з публікацій у місцевих медіа, що підсилює навчально-виховний 
ефект, унаочнює тісний взаємозв’язок теорії та практики.

Навчальне видання «Екскурсії Ужгородом» слід 
використовувати і на спеціальностях «туризм» і «готельно-
ресторанна справа» при викладанні ряду нормативних курсів, 
як-от: «Основи землезнавства і краєзнавства», «Організація 
екскурсійної діяльності» на бакалавраті, «Екскурсологія» на 
магістратурі. Також посібник «Екскурсії Ужгородом» є важливим 
для освітнього процесу під час підготовки молодших спеціалістів 
за спеціальностями «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа», 
зокрема у Природничо-гуманітарному коледжі Ужгородського 
національного університету та Ужгородському торговельно-
економічному коледжі Київського національного торговельно-
економічного університету.

Ужгород, 1862 р. Жупанат і реформатська церква.
Акварель Олександра Лама
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Одночасно навчальне видання «Екскурсії Ужгородом» 
може служити джерелом ідей для курсових і дипломних робіт, 
основою для відповідного спецкурсу, котрий варто пропонувати 
майбутнім історикам і туризмознавцям як дисципліну вільного 
вибору. Зазвичай на такі спецкурси відводиться від 16 до 22 
лекційних годин, що цілком узгоджується зі структурою та 
змістом цієї праці.

Весь матеріал посібника належно апробований. Кафедра 
історії України Ужгородського університету активно долучилася 
до проекту «Відкриті екскурсії Ужгородом», що стартував 18 
листопада 2012 р. та досі проводиться щонеділі. Координатори 
проекту постійно оновлюють свою однойменну сторінку 
українською мовою у міжнародній соціальній мережі «Фейсбук». 
Дуже плідними стали 2013–2014 рр., коли члени кафедри провели 
понад 30 безкоштовних тематичних пішохідних колективних 
екскурсій для гостей та жителів Ужгорода. Вони спричинили 
значний резонанс, розлогі репортажі про них побачили світ 
в електронних ЗМІ, насамперед у «Медіацентрі УжНУ», що 
здійснював інформаційний супровід акції.

У 2013 р. аспірант кафедри Юрій Славік показав 
«Середньовічний Ужгород» (13 січня), «Ужгород часів Августина 
Волошина і Карпатської України» (28 липня) і «Площі Ужгорода» 
(15 грудня), завідувач кафедри, професор Роман Офіцинський 
– «Ужгород геополітичний» (25 серпня), доценти Віктор Кічера 
– «Ужгород університетський» (1 вересня), Юрій Данилець 
«Ужгород православний» (8 вересня), Василь Міщанин – «Ужгород 
індустріальний» (15 вересня), професор Сергій Федака – «Ужгород 
містичний» (22 вересня), доценти Тетяна Росул – «Ужгород 
музичний» (29 вересня), Павло Леньо – «Ужгород етнографічний» 
(6 жовтня), Володимир Гуцул – «Ужгород воєнний» (13 жовтня), 
Оксана Ферков – «Ужгород протестантський» (20 жовтня), 
викладач Тарас Кучер – «Ужгород спортивний» (27 жовтня), доцент 
Іванна Скиба – «Ужгород прикордонний» (10 листопада), аспірант 
Діана Штерр – «Ужгород єпископський» (1 грудня).

На прохання координаторів проекту кафедра у 2014 р. 
повторила свій цикл тематичних екскурсій та запропонувала ряд 
нових . Завідувач кафедри Р. Офіцинський висвітлив теми «Ужгород 

український» (26 січня) та «Ужгород у Першу світову війну» 
(10 серпня), аспіранти Ю. Славік – «Ужгород і Карпатська Україна» 
(16 березня), «Ужгород середньовічний» (8 червня, 14 вересня), 
Василина Палинчак – «Ужгород музейний» (17 серпня), доценти 
Володимир Мойжес – «Горянська ротонда» (21 вересня), В. Кічера 
– «Ужгород університетський» (28 вересня), Т. Росул – «Ужгород 
музичний» (5 жовтня), П. Леньо – «Ужгород мультикультурний» 
(12 жовтня), В. Міщанин – «Ужгород індустріальний» (19 жовтня), 
Ю. Данилець – «Ужгород православний» (26 жовтня), Василь Коцан 
– «Народний одяг Закарпаття» (2 листопада), викладач Т.  Кучер 
– «Ужгород спортивний» (9 листопада), професор С.  Федака – 
«Ужгород містичний» (16 листопада), аспірант Павло Худіш – 
«Ужгород чехословацький» (23 листопада).

Відтак кафедра історії України зосередила увагу на 
підготовці навчального посібника. Окремі теми періодично 
вдосконалювалися на щонедільних відкритих екскурсіях. 
Завкафедри Р. Офіцинський з нагоди Дня Незалежності України і 
Дня міста ознайомив з «Ужгородом українським» 23 серпня 2015 р. 
і 25 вересня 2016 р., а студентам-американістам та історичному 
факультету присвятив екскурсію «Ужгород американський» 20 
листопада 2016 р.

Приємно відзначити, що у червні 2016 р. спеціальну тему 
«Ужгород туристичний» спільно започаткували портал «Турінформ 
Закарпаття» (tourinform.org.ua) та інтернет-видання «0312.ua». Уже 
кілька років міська газета «Ужгород» та інтернет-видання «Про 
Захід» ведуть мову про «Втрачений Ужгород» – людей, установи, 
будинки тощо. Оприлюднено десятки проілюстрованих нарисів, 
що вийшли з-під пера професійних істориків, журналістів, 
аматорів-краєзнавців.

Вагомим краєзнавчим набутком стали спеціальні інтернет-
ресурси, наприклад «Ужгород у старих листівках» Ростислава 
Татомира – ungvar.vox.com.ua (панорами, вулиці, будинки першої 
половини XX ст.). Під гаслом «Жодних міфів – тільки факти» історія 
Ужгорода у візуальних матеріалах представлена на сайті «Trans-
carpathian Heritage» (t-heritage.com.ua) й однойменній сторінці 
соціальної мережі «Facebook» (www.facebook.com). На популярному 
відеохостингу «YouTube» (www.youtube.com) розміщено ряд 
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відеоматеріалів про новітній Ужгород, зокрема радянського часу 
(користувач György Sáradi). У тому, що про Ужгород у світовій 
паутині нагромаджено величезний інформаційний масив, 
переконуємося на вельми знаному пошуковику «Google» (www.
google.com.ua), увівши відповідні запити.

Як відомо, першим істориком Ужгорода вважається 
адвокат Карой (Карл) Мейсарош (1821–1890), який видав у Пешті 
нарис «Історія Ужгорода від найдавніших часів до сьогодення» 
(1861) угорською мовою (114 стор.). Пізніше в Ужгороді побачили 
світ науково-популярні книжки Петра Сови «Минуле Ужгорода» 
(1937, російською), Івана Гранчака і Василя Палька «Місто над 
Ужем» (1973 – українською, 1984 – російською), відтак українською 
– колективна «Історія Ужгорода» (1993), Сергія Федаки «Ужгород 
крізь віки» (2010) та «Ужгород: роки і люди» (2013). У Львові 
витримав два видання «Ужгород відомий та невідомий» (2003, 
2008) Йосипа Кобаля.

Примітно, що першим навчальним виданням був гід-
довідник Федора Шандора і Сергія Федаки «Обличчя Ужгорода», 
що видавав теж двічі (1996, 1999). Підвищений суспільний інтерес 
викликав колективний підручник для загальноосвітніх шкіл «Мій 
Ужгород. Історія. Географія. Культура» (2004), що призначався для 
5-го класу.

Підготовка навчального посібника для вищих навчальних 
закладів передбачає дотримання певних формальностей. Зокрема, 
його обсяг випливає з можливої кількості годин за навчальним 
планом для вивчення раніше згаданих дисциплін, реального 
бюджету часу студента для самостійного вивчення і продуктивного 
засвоєння навчального матеріалу. Наприкінці кожного розділу 
подається перелік питань для перевірки засвоєних знань і 
рекомендована література, звідки, по суті, отримано наведені 
факти. При цьому використані не лише дані, опубліковані у 
відкритому друці, а й залучені електронні джерела з вільним 
доступом.

У пропонованому посібнику п’ять розділів, укладених за 
проблемно-тематичним принципом. Кожний розділ поділяється 
на підрозділи (усього їх 25). Авторський колектив посібника тісно 
пов’язаний своєю науково-педагогічною діяльністю чи навчанням 

(спеціалізацією) з кафедрою історії України Ужгородського 
національного університету. Видання стане корисним не тільки для 
викладачів, студентів чи екскурсоводів, а й для вчителів та учнів 
загальноосвітніх шкіл, жителів і гостей найзахіднішого обласного 
центру України – міста з багатогранним минулим.

Ідея щодо підготовки посібника належить доктору 
історичних наук, професору Роману Офіцинському, котрий відтак 
здійснив підбір авторів-екскурсоводів, організаційний супровід 
апробацій у вигляді відкритих екскурсій, наукове редагування 
текстів. Істотний обсяг організаційно-допоміжної роботи виконав 
кандидат історичних наук Юрій Славік – редагування, підбір 
ілюстрацій, укладання покажчиків тощо.

Це перша спроба показати минуле Ужгорода у вигляді 
навчального посібника з історичного екскурсознавства, а тому 
не вичерпна у тематично-змістовому сенсі. Заслуговує розробки і 
популяризації низка інших тем, що наразі не увійшли до посібника, 
проте надалі знайдуть своє належне висвітлення.
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Стисла історія Ужгорода

Ужгород ‒ обласний центр (1946 р.), місто обласного 
підпорядкування, районний центр ‒ входить у Список історичних 
населених місць України з датою заснування ‒ VIII ст. Проте 
сучасні вчені вважають, що Ужгород засновано у VII‒IX ст. Місто 
розташоване на українсько-словацькому кордоні на заході області, 
біля підніжжя південних відрогів Карпатських гір, на берегах 
р. Уж. Найвища точка міста 260 м, найнижча ‒ 120 м. Протяжність 
р. Уж через місто 10,5 км, функціонують 7 мостів. Тут проходить 

залізниця Солотвино–Чоп–Львів, шосе Братислава–Київ. До 
столиці України 788 км шосе і 898 км залізницею.

Площа міста ‒ 40 кв. км, населення – 114,3 тис. осіб (на 1 
грудня 2016 р.). За чисельністю населення Ужгород є найменшим 
обласним центром України.

У середньовіччі місто називали Castrum Hung, Hungvar, 
Ungvár та ін., з 1919 р. – Ужгород. Назва виводиться від р. Уж. 
Уперше місто згадано 1154 р. під назвою Гункбар (Унгу) на карті з 
описом, яку склав арабський географ Аль-Ідрісі для норманського 
володаря Сицилії Рожера II. У писемних джерелах тривалий час 
місто називали Унгвар. Назва Ужгород з’явилася 1849 р. За однією 
з версій, корінь «унг» означає тюркською «річка, вода». Місто на 
її берегах назвали Унгвар, де «вар» іраномовного походження та 
означає «укріплення».

Ужгород належить до поселень, які існують тисячоліттями. 
Долиною р. Уж прямує зручний шлях через Карпати (Ужоцький 
перевал) на простори Центральної Європи. Давня частина 
міста лежить на правому березі Ужа, навколо Замкової гори і 
на південних схилах Кадубецького гірського масиву. Це вулиці 
Капітульна, А. Волошина, Корзо, Ф. Корятовича, Підзамкова, 
Підгірна, Собранецька, Цегольнянська, О. Духновича, М. Берчені.

Правобережжя Ужгорода розкинулося на семи пагорбах: 
Замковий, Кальварія, Університетський, Червениця, Шахтинський, 
Оноківський, Горянський. На лівому березі починається 
Закарпатська низовина. Місто умовно поділено на 17 мікрорайонів: 
Боздош, Болотина, Вербник, Галагов, Горяни, Доманинці, Дравці, 
Кальварія, Минай, Підзамковий, Промисловий, Радванка, 
Станційний, Сторожниця, Цегольня, Червениця, Шахта.

Життя людей кам’яного віку засвідчено на Дайбовецькому, 
Радванському, Горянському пагорбах ‒ 100‒12 тис. р. тому. Поселення 
новокам’яного, мідно-бронзового, раннього залізного віків 
(V‒І тис. до н.е.) виявлені на правому березі р. Уж (вул. Загорська), 
у мікрорайонах Радванка, Горяни, Дравці, Доманинці. Знайдено 15 
бронзових скарбів (зброя, знаряддя праці, прикраси, побутові речі), 
датованих ІІ ‒ поч. І тис. до н.е. З появою у Карпатській улоговині 
кочівників-кімерійців (VІІІ ст. до н.е.) виникли укріплені поселення. 
В Ужгороді городище виникло на пагорбі, оточеному р. Уж та її 
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допливами. Починаючи з раннього залізного віку, пагорб став 
центром округи. Вважають, що на Замковій горі було городище 
фракійського гальштату (ХІ–VІІІ ст. до н.е.).

У III‒І ст. до н.е. місцеве населення отримало імпульси для 
розвитку, пов’язані з появою кельтів, що знали чорну металургію, 
залізоробне, гончарне, ювелірне ремесла. Перша половина І тис. н. е. 
представлена поселеннями римсько-провінційної та пшеворської 
культур (вул. Загорська і Капушанська, мікр. Горяни, Дравці, 
Доманинці, Радванка). У побут увійшли кружальна кераміка, 
римські монети і прикраси.

У V‒VII ст. н.е. тут проживали носії празької культури. 
У VІІІ‒ІХ ст. відомо про територіальні одиниці карпатських 
хорватів «cлавінії», зокрема з центром в Ужгороді, куди входили 
поселення, виявлені в межах міста (мікр. Галагов, Радванка, Горяни, 
Доманинці) та в околицях (села Галоч, Кам’яниця, Коритняни, 
Великі Лази, Оноківці, Оріховиця, Холмок та ін.). Біля стін церкви 
на подвір’ї замку засвідчений горизонт давньоруського часу (ІХ–
ХІ  ст.) – уламки кераміки, залізоплавильний горн, що знайдені 
1950  р. під час спорудження каналізаційної системи. Подібні 
знахідки виявлено неподалік у 1967–1969 рр., коли зводили музей 
народної архітектури і побуту.

У IX ст. Ужгород стає середньовічним містом. Навколо 
городища-замку об’єдналися прилеглі поселення. На первісне 
місцерозташування городища претендують рівнозначні за 
насиченістю пам’ятками Горяни (біля ротонди) і Замкова гора в 
центрі міста. Одні дослідники вважають, що давній Ужгород до 
ХІV ст. був у сучасних Горянах. Інші висловили думку, що центр 
Ужгорода сформувався навколо Замкової гори після об’єднання 
поселень Галагова і Радванки. У писемних джерелах ХІ–ХІІІ ст. є 
лише одна назва Унгвар (Ужгород). У 1332 р. у зв’язку з будівництвом 
нової фортеці на Замковій горі Горяни вперше згадано як «domi-
nium de Gerin». Проводяться аналогії з Києвом ХІ–ХІІІ ст., де на 
«горі» – у дитинці проживала князівсько-боярська верхівка, а на 
«подолі» – торгівці, ремісники, біднота.

Коли прийшли угорські племена (кін. IX ст.), Ужгород 
(Горяни) був центром однієї з хорватських «славіній», що існували 
у Верхньому Потиссі та входили в зону впливу Болгарської 

держави. У хроніці кін. ХІІ ст. «Діяння угорців» ідеться про дуку 
(князя) Лаборця, що підлягав болгарському хану Салану, тобто 
царю Сімеону (893‒937). Здобувши Мукачево 903 р., угорська 
кіннота направилась до граду Унг. Лаборець утік у напрямку 
Земплинського замку. Угорці наздогнали його і повісили біля 
річки, що відтоді зветься Лаборець. Сучасні історики вважають 
цей сюжет вимислом літописця.

Перший король Угорщини Стефан (1000‒1038) за 
болгарським адміністративним взірцем утворив комітати 
(жупи), осередками яких стали слов’янські гради-замки. Унгвар 
став центром комітату Унг. На Замковій горі спорудили замок, 
обнесений валом, ровом, частоколом. Він став королівською 
фортецею. Унікальною пам’яткою архітектури європейського 
значення є Горянська ротонда (церква св. Анни). Про неї стало 
відомо 1879 р., коли під час ремонту виявили унікальні фрески. 
Нині більшість дослідників датує храм кінцем Х – початком ХІ ст. 
Горянська ротонда типова для романської доби – заокруглений 
шестигранник із товщиною стін 2–2,5 м. Її перекриття 
склепінчасте, усередині – шість ніш. Готична нава прибудована 
у ХІV ст.

Замок Унг з поселенням Унгвар у ХІІ ст. був відомим 
торговим осередком Угорського королівства, регіональним 
католицьким центром. У 1241‒1242 рр. місто пограбували і 
зруйнували монголи. Король Бейла ІV (1235‒1270) вимушений 
піднімати країну з руїн. 1318 р. король Карл Роберт подарував 
Ужгород франко-італійським графам Другетам. Споруджено 
кам’яний замок, але від нього мало що збереглося. На замковому 
подвір’ї не пізніше 1248 р. звели римо-католицький костел 
св. Юрія, що належав до юрисдикції Егерського архієпископа. 
Починаючи з 1252 р., від архідиякона Маршульфа, відомі 
імена священиків храму. 1400 р. згадано школу при костелі. 
Храм св. Юрія знищила пожежа 1728 р. Через два з половиною 
століття, 1978 р., на подвір’ї замку відкрито п’ятигранну апсиду 
з контрфорсами. Відтак розчищено від завалів прямокутний 
неф, секрестію, поховальну крипту. Як встановили вчені, 
храм спорудили наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. і тричі 
перебудовували. Востаннє в кінці ХVІІ ст. у барочному стилі.
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1380 р. в Ужгороді вперше фіксується тижневий ярмарок, 
а 1419 р. місту надано право проведення загальнодержавного 
ярмарку (8 травня). 1384 р. Другети заснували тут монастир 
католицького чернечого ордену паулінів, які займалися 
городництвом, садівництвом, виноградарством, а 1399 р. відкрили 
першу школу. Монастир існував до 1587 р.

Перший перепис населення і майна нинішнього міста 
датується 1398 р. Тоді Ужгород був великим селом (віллою), де 
проживало 156 залежних селян (йоббадів). Відтак Ужгород стає 
містечком (оппідумом), однією з резиденцій Другетів. 1437 р. 
у місті був їхній палац, 210 заселених будинків і близько 1 тис. 
жителів. На р. Уж діяло 10 млинів. 1452 р. відкрито монетний двір.

У ХVІ‒ХVІІ ст. замковий храм не раз змінював конфесійну 
належність. Володар замку і міста Гашпар Другет став реформатом 
(кальвіністом) і переслідував католиків. 1556 р. місце католицького 
пастора зайняв реформатський пресвітер, а 1589 р. реформати 
заснували у місті власну школу. Із поверненням до католицизму 
Другети стали прибічниками Габсбургів. Юрій Другет 1609 р. 
віддав Ужгородський храм католикам, а 1613 р. заснував єзуїтську 
колегію і монастир у Гуменному. Його нащадки перевели колегію 
в Ужгород 1640 р. і звели для неї будівлі в західній частині 
Замкової гори, зокрема невелику Хрестовоздвиженську церкву в 
стилі раннього бароко. У 1732‒1740 рр. єзуїти спорудили новий 
костел у пізньобароковому стилі, теж посвячений Воздвиженню 
Чесного Хреста. Після розпуску ордену єзуїтів церква перейшла до 
Мукачівської греко-католицької єпархії. 1779 р. її перебудували на 
кафедральний собор.

1631 р. в Ужгороді налічувалось 32 садиби дворян і 
вільних громадян, 206 кріпацьких дворів, де загалом мешкало до 
1,2  тис. осіб. Ремісники об’єднувалися в цехи на етноконфесійних 
засадах (домінували католики і протестанти). Другети наділили 
привілеями цехи кравців (1569), чоботарів (1608), ювелірів-
золотарів (1630), гончарів і цирульників (1636) та ін. У 1685 р. в 
Ужгороді зафіксовано 8 цехів і 104 майстри, у 1804 р. ‒ 10 цехів, 
377 майстрів і підмайстрів. Вони проіснували до 1872 р., коли за 
урядовим рішенням саморозпустилися та утворили промислові 
товариства.

24 квітня 1646 р. у замковому храмі св. Юрія підписано 
Ужгородську унію. 63 православні священики присягнули Папі 
Римському перед Егерським єпископом Юрієм Якушичем, братом 
Анни, що була вдовою після смерті Івана Другета. Костел став 
історичною пам’яткою.

Повсталі угорські дворяни на чолі з графом Імре Текелі навесні 
1684 р. захопили Ужгород, а його власника Сигизмунда Другета 14 
квітня стратили, обірвавши династію графів Другетів, що володіла 
Ужгородом й околицею від 1318 р. Більша частина нерухомості 
Другетів відійшла державі. Граф Міклош Берчені одружився на 
Христині Другет і викупив Ужгородський замок у казни. Для відбудови 
замку і храму в ренесансно-бароковому стилі найняли французького 
інженера Ла Маїре. Над готичним нефом й апсидою костелу з’явилися 
барокові вежі. Після пожежі 1728 р. його остаточно розібрали 1762 р., 
фундамент археологи розкопали у 1980-х рр.

У 1631‒1691 рр. через війни число будинків в Ужгороді 
зменшилося з 237 до 221, з яких 45 були незаселені. Тут 
проживало близько 1 тис. осіб. Ужгород був ремісничим містом, 
де займалися й виноградарством, садівництвом, городництвом, 
скотарством. 1690 р. 106 господарів володіло 156 виноградниками, 
які в середньому щорічно давали 528 бочок вина. У 1691 р. 
в Ужгороді зазначили 10 вулиць: Замкова (нині Капітульна), 
Ринкова (Корятовича), Мостова (Корзо), Вовняна (Духновича), 
Соляна (частково Волошина), Циганська (наразі Мукачівська), 
Млинська (частково Волошина), Цегольнянська, Ватна (частково 
Замкова), Цвинтарна. Вони розташовувалися на правому березі 
Ужа, за винятком Циганської. «За рікою» була, очевидно, одна з 
корчм, згадана як «Гостиниця». Згодом тут звели готель «Чорний 
орел», де у липні 1847 р. зупинявся відомий поет-революціонер 
Шандор Петефі. На плані міста 1800 р. вже вказано 698 садиб на 
15 правобережних вулицях і 6 лівобережних.

З опису замку від 26 червня 1691 р. відомо, що перед його 
воротами знаходився міст через широкий сухий рів і дерев’яна 
огорожа (паланка) з двома входами. Це «гусарський замок», де у 
трьох хатах жили піхотинці. У власне кам’яному замку звели будівлі 
для вояків, коней, провіанту. У мурованій церкві ховали членів 
родини Другетів. На п’яти бастіонах стояли гармати. Посередині 
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височіли двоповерхові палати (центральний замок). Оточували 
замковий комплекс п’ять парків-садів: Квітковий (праворуч 
Замкової вулиці), Луговий та Журавлиний (в околиці Радванки), 
під самим замком ‒ Звіриний, сусідній з ним ‒ Голубиний.

Ужгород зачепила війна трансільванського князя Ференца 
ІІ Ракоці проти Габсбургів (1703‒1711). Берчені став на бік Ракоці. 
Ужгород узято повсталими 17 вересня 1703 р., замок ‒ 17 березня 
1704 р. Австрійці його повернули аж 15 травня 1711 р. Після війни 
замок конфіскувала держава.

Від 1371 р. відоме ім’я першого управителя міста ‒ 
«офіціаліса» ‒ Василя, урядника Другетів. Самоуправління місто 
одержало 1675 р., самоврядування ‒ 1838 р. У 1923 р. вперше 
відбулися місцеві вибори.

На печатці Ужгорода 1561 р., діаметром 35 мм, зображено 
на щиті галузку з чотирма листками, шестикутну зірку і літери 
вгорі «WNG» ‒ тогочасне написання слова «Ung». Символіка 
печатки Ужгорода 1635 р., діаметром 36 мм, відобразила характерне 
заняття жителів – виноградарство. Зображено виноградний кущ 
з трьома лозами і двома гронами. Два крайні пагони посередині 
перехрещуються, кожен пагін має по листку, а з двох крайніх 
звисає по грону. По колу напис латиникою: «SIGILLUM CIVITA-
TIS DE UNG ANNO 1635» (печатка міста Ужгорода 1635 року). Цей 
варіант емблеми став остаточним в історії геральдики міста.

Перший герб Ужгорода датується 1701 р.: на синьому 
французькому щиті зображено виноградну лозу, що проростає 
на зеленому ґрунті, з двома золотими гронами і трьома зеленими 
листками. У 1880-х рр. цісарським урядом затверджено новий 
герб: на червоному щиті ‒ зелений виноградний кущ із трьома 
лозами і двома золотими гронами. 1905 р. герб Ужгорода змінено: 
на блакитному тлі із зеленої землі проростають три виноградні 
лози, з яких звисають два золоті грона, а з усіх трьох лозин ‒ по 
одному виноградному листку.

У ХVІІ‒ХVІІІ ст. Ужгородом управляла рада (senatus) з 
функціями міського суду. Її очолював виборний староста, що 
звався «головним суддею» (judex primarius). Рада складалася з 12 
виборних присяжних засідателів (jurati assessores). Паралельно 
існувала замкова влада: каштелян, yправитель, рахівник, палацовий 
суддя, тюремник, ключник та ін.

Після 1711 р. Ужгород мав статус «казенного містечка», від 
середини ХVIII ст. – «містечка сільського типу», згодом ‒ «казенного 
урбаріального містечка». Казна заперечувала право Ужгорода на 
виборний магістрат. Його надано тільки 1837 р. Ратуша 1900  р. 
перейшла в колишнє приміщення гімназії (нині торговельно-
економічний коледж). У 1860 р. Ужгород отримав право вибирати 
міську владу і старосту (головного суддю) терміном на 6 років. Від 
1870 р. до міської ради входили староста, головний міський нотар, 
12 радників, міський прокурор (юрисконсульт), головний міський 
лікар, поліцейський капітан (начальник міської поліції). Міська 
дума складалися із 136 членів, половина з яких були найбільшими 
платниками податків.Ужгород 1763 р.
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У другій половині ХVІІІ ст. Ужгород відіграв важливу роль 
в австрійсько-польській торгівлі, зокрема вином. У місті діяла 
митниця. Австрійська правителька Марія Терезія у 1776 р. передала 
майно єзуїтської колегії та замок Мукачівській греко-католицькій 
єпархії. У замку розміщено духовну семінарію.

Євреї в Ужгороді вперше згадуються 1575 р. Станом на 
1690 р. у місті мешкало дві-три єврейські родини (орендарі, продавці 
горілки, пива, меду), у 1724 р. ‒ близько 30 родин. У 1730 р. в Ужгород 
зі Львова прибув рабин Лейбуш Бодек-Райзман, який став першим 
керівником іудейської громади міста. Після поділу Польщі 1772 р., 
коли Галичина відійшла до Австрії, число євреїв у місті зросло. 
Наприкінці ХІХ ст. їх було 2,5 тис. осіб. У 1792 р. єврейська громада 
відкрила школу на вул. Соляній (нині А. Волошина).

Наприкінці ХVIIІ ст. за державною програмою в Ужгород 
переселено 20 родин німецьких колоністів. Їм виділили землі, де 
нині вул. Швабська. «Швабська урбаріальна община» володіла 
також лісом поблизу с. Горяни.

1751 р. до греко-католицької парафії Ужгорода належало 
84 домогосподарства. Вони мали кам’яну церкву з трьома вежами 
1678  р., що стояла з північного боку замку (вул. Добрянського). 
Нова парафіяльна церква зведена 1802 р. на Цегольні (вул. Висока). 
До неї було приписано 866 вірників, зокрема 42 православних 
‒ греків, що на початку ХVІІІ ст. втекли з Македонії з-під влади 
турків. Вони займались торгівлею і поступово асимілювалися.

Крім замкового, діяв парафіяльний костел, що в ХVІІ ст. 
стояв у передзамчі та був зруйнований при облозі. 1699 р. костел 
значиться вже на вул. Соляній (А. Волошина). Теперішній костел 
св. Юрія, що в центрі старого міста, звели 1762‒1766 рр. у стилі 
пізнього бароко. 1820 р. на його вежі встановили годинник.

У 1823‒1828 рр. на відрозі Кадубецького гірського масиву, 
що з півночі нависає над містом, римо-католицька громада 
спорудила рідкісну в християнському світі пам’ятку «Страсті 
Господні, йдучи на Голгофу» (Кальварію). Комплекс первісно 
складався з 12 каплиць обабіч шляху від підніжжя до вершини 
гори. Найбільша каплиця споруджена 1826 р. в стилі пізнього 
бароко. Нині вона служить лабораторією космічних досліджень 
УжНУ.

1775 р. на вул. Великій (А. Волошина) збудовано 
комітатський будинок. Від нього залишилися аркові ворота, бо 
тут у 1930-ті рр. виросла модерна будівля Земледільської крайової 
комори. Нова велична пізньобарокова споруда Ужанського 
комітату збудована 1809 р., нині тут Закарпатський художній 
музей ім. Й. Бокшая (пл. Жупанатська).

1840 р. в Ужгороді замість латини офіційною мовою стала 
угорська. Від 1844 р. вона обов’язкова для навчання і викладання 
в школах. Мукачівська греко-католицька єпархія користувалася 
церковно-слов’янською мовою. 1850 р. вулиці Ужгорода вперше 
позначили руськими (українськими) написами, через два роки їх 
замінили на угорські. Тоді Унгвар уперше став Ужгородом. Ця назва 
стала офіційною тільки після входження краю до Чехословаччини 
у 1919 р.

У 1840‒1848 рр. в Ужгороді запрацювали три фабрики: 
сукноробна, сірникова, каолінова. У місті вже діяли валяльня, 
млин, лісопилка. 1886 р. ввели в експлуатацію меблеву фабрику 
«Мундус», продукцію якої експортували в Німеччину, Італію, 
Францію. 1897 р. відкрився металообробний завод. Випускали 
продукцію друкарня, цегельно-черепичний завод «Керамос», 
каменедробильний завод «Граніт», кафельна фабрика, кілька 
млинів, маргариновий та горілчаний заводи.

Перша ужгородська газета вийшла 1845 р., була 
угорськомовною ‒ «Kassa‒Ungvári Hirdetményi Lap» («Кошицько-
Ужгородський листок оголошень») ‒ і спільною з м. Кошице (нині 
Словаччина). Самраз її кошицький видавець Еллінгер відкрив 
філію своєї друкарні в Ужгороді. Перша кирилична газета 
вийшла у липні 1867 р. ‒ суспільний та літературний тижневик 
«Світ» (орган Товариства св. Василя Великого). Того ж року 
з’явився перший журнал ‒ «Учитель» ‒ освітньо-педагогічного 
спрямування.

До 1850-х рр. вулиці та площі міста не мали бруківки, 
за винятком майданчика, вимощеного 1806 р. перед гімназією. 
1855 р. забрукували Великомостову і Маломостову вулиці, 1870 р. 
‒ Радванську (нині Мукачівська) і Собранецьку. Паралельно 
проклали каналізацію ‒ напівсферичну канаву (розмір 50 х 50 х 
40 см), обмуровану річковим камінням. 1886 р. вчитель Стефан 



Вступ Стисла історія Ужгорода22 23

Лаудон заклав дендропарк екзотичних рослин (нині парк дитячої 
міської лікарні).

У 1860-х рр. старицею річки від с. Невицького прорили 
канал, де запрацювали лісопилка, валяльня, млин. Він отримав 
назву Малий Уж. У 1930-х рр. русло засипали і в межах міста 
(вул. О. Фединця) вимостили.

У 1872 р. Ужгород зв’язали залізницею з Чопом, а 1904 р. 
– з Великим Березним. 1906 р. залізниця через Ужоцький перевал 
з’єднала Ужгород зі Львовом. 1912 р. збудована залізниця Ужгород 
‒ Ваяни (Словаччина). У 1914‒1916 рр. з Ужгорода (мікр. Радванка) 
проклали вузькоколійку до с. Анталовці. Її демонтували в 1950-х рр.

1897 р. встановлено телеграфний зв’язок між Ужгородом 
і Будапештом. У вересні 1902 р. запустили першу міську 
електростанцію, а через два роки розпочали телефонізацію.

На початку ХХ ст. в Ужгороді діяли католицька, 
реформатська, греко-католицька, іудейська школи, гімназія, 
учительські чоловіча й жіноча семінарії, греко-католицька духовна 
семінарія, неповні середні дівочі школи ‒ «Будинок Гізели» і 
«Будинок Марії», дитячий садок. 1902 р. засновано бібліотеку, а 
1904 р. ‒ державну школу-інтернат для глухонімих.

1781 р. споруджено кам’яне приміщення фортечного типу 
для пивоварні, назване «Замок сови». Невдовзі його перебудували 
на готель. У 1866 р. тут заснували театр, що 1903 р. згорів. Новий 
театр звели 1907 р. на нинішній пл. Театральній. У 1921‒1929 рр. тут 
діяв перший у краї український професійний театр, який протягом 
трьох років (1921‒1923) очолював видатний актор і режисер 
Микола Садовський. Поряд 1904 р. виросла синагога ашкеназі 
в мавританському стилі. На пл. Жупанатській була синагога 
неологів 1870 р. класичного стилю. 1908 р. на набережній Ужа 
споруджено синагогу хасидів. На вул. Доманинській побудовані 
двоповерхові казарми із шпиталем і господарськими будівлями, 
а на вул.  Капушанській у 1908‒1916 рр. ‒ три корпуси лікарні: 
епідемічний, хірургічний, психіатричний. Останній на 260 ліжок. 
1912 р. звели першу п’ятиповерхівку – василіянський монастир 
(нині фізичний факультет УжНУ).

Для захисту лівобережжя від паводків 1868 р. вимурували 
стіну біля дерев’яного моста. Паводок 1893 р. їх зніс. Натомість у 

1896‒1897 рр. спорудили 
залізний міст, що 
прослужив до 27 жовтня 
1944 р., коли його 
підірвали угорські вояки. 
Щоб укріпити майданчик 
для будівництва синагоги, 
у 1904 р. збудовано нову 
стіну з тесаних каменів, що 
стоїть понині.

У 1860 р. в Ужгороді 
проживало 9,8  тис. осіб, 
1911 р. ‒ 16,8 тис., 1930  р. 
‒ 24,7 тис. На початку 
1941 р. в місті нарахували 
35,3 тис. осіб, а наприкінці 

1944 р. через війну населення зменшилося вдвічі.
У 1919‒1938 рр. Ужгород був адміністративним центром 

Підкарпатської Русі ‒ регіону в складі Чехословаччини. Проведено 
регуляцію русла Ужа. 1924 р. звели цегельно-керамічний завод, 
1929 р. ‒ летовище, 1932 р. ‒ нову електростанцію, водопровід, 
каналізацію. У 1936 р. в Ужгороді засипали Малий Уж і врегулювали 
русло Великого Ужа, з’явилося 8 набережних. На правому березі 
виріс модерний квартал Галагов з будівлями крайового уряду, суду, 
поліції, жандармерії, банку, пошти, школи, житловими будинками 
у стилі функціоналізму. 1937 р. квартал з’єднали з лівобережжям 
залізобетонним мостом ім. Т. Масарика. Площі, вулиці, тротуари 
вимостили каменем. Виникли квартали приватних котеджів 
«Свепомоц» (нині вул. Ватутіна) і типових дерев’яних житлових 
будинків «Мала Прага» (вул. Сільвая). 1928 р. на пл. Другетів 
зведено триповерховий Народний дім товариства «Просвіта», де 
були музей, бібліотека, кінотеатр «Уранія».

За Віденським арбітражем від 2 листопада 1938 р. Ужгород 
відійшов Угорщині. Перед колишньою будівлею «Просвіти» 
27 червня 1943 р. відкрили пам’ятник Івану Другету (металева 
скульптура у повний зріст з мечем у правиці та книжкою у лівій 
руці, лицем повернута на захід), що 1328 р. отримав у власність 

Пішохідний міст, зруйнований 1944 р.
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Ужгород. Цю скульптуру демонтували, місце заасфальтували 
після 27 жовтня 1944 р., коли Ужгород став радянським. 12 
листопада 1944 р. в кінотеатрі «Уранія» ужгородці висловилися 
за возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. 29 
червня 1945 р. підписано відповідний радянсько-чехословацький 
договір. 19 липня 1945 р. засновано Ужгородський державний 
університет. З’явилася низка освітніх і культурних установ, 
зокрема краєзнавчий музей, що розмістився у замку.

Радянський період позначений в Ужгороді однотипним 
будівництвом малогабаритних будинків, названих «хрущовками». 
Ними забудовано проспект 40-річчя Жовтня (нині просп. Свободи) 
і прилеглі вулиці. У 1960‒1970-х рр. у східній частині міста, 
обабіч вул. Гагаріна, виник промисловий квартал з великими 
корпусами заводів – механічного, експериментального, побутової 
хімії, залізобетонних конструкцій тощо. 1976 р. збудовано один 
з найбільших у СРСР завод газотранспортних турбоустановок 
«Турбогаз», а 1979 р. розпочато будівництво теж одного з 
найбільших у СРСР заводу електродвигунів. У 1970‒1980-х рр. 
у південно-західній частині (вул. Минайська, Капушанська) та 
у мікр. Шахта звели квартали житлових будинків покращеного 
планування. На лівобережжі домінантою став 14-поверховий 
готель «Закарпаття», зведений в стилі функціоналізму напередодні 
Олімпіади у Москві 1980 р. Найвищий будинок Ужгорода має 16 
поверхів.

Від 1947 р. дитяча вузькоколійка довжиною 1,2 км з’єднує 
центр міста (пл. Театральна) з Підзамковим парком. У 1965‒1970 рр. 
відразу за стінами замку на площі 4 га виріс один із перших 
скансенів України ‒ Закарпатський музей народної архітектури 
і побуту. Через місто у 1966 р. прокладено газопровід СРСР–
Чехословаччина, а в 1984 р. – Уренгой–Помари–Ужгород. 1969 р. 
відкрито телецентр. 1981 р. до складу Ужгорода включено села 
Дравці, Горяни, Доманинці. 1982 р. населення міста перевищило 
100 тис. осіб. У 1987 р. на фасаді Ужгородської середньої школи 
№ 1 ім. Т. Шевченка (нині лінгвістична гімназія) встановлено 
меморіальну дошку з горельєфом Т. Шевченка.

Із 1991 р. у місті розгорнулося приватне індивідуальне 
будівництво як у центрі, так і на околицях, з’явилися мікрорайони 

Червениця і Вербник. Такі котеджі часто перевантажені 
еклектичними деталями, огорожі високі та кам’яні, вхідні ворота 
‒ з ажурними решітками. 1992 р. в Ужгороді утворено Інститут 
електронної фізики НАН України. У 1995 р. відкрито Ужгородський 
державний інститут інформатики, економіки і права (із 2004 р. ‒ 
Закарпатський державний університет, у 2013 р. приєднаний до 
Ужгородського національного університету).

Внаслідок дощів у басейні Ужа 17 листопада 1992 р. 
рівень річки в межах міста виріс до 455 см, або на 67 см вище від 
показників найбільшої доти повені ‒ у грудні 1957 р. Постраждали 
мікр. Радванка, Доманинці, вулиці поблизу стадіону «Авангард». 
Підтоплено 420 будинків, з них понад 60 стали непридатними для 
проживання. Два дні були затоплені Підзамковий парк, басейн 
«Спартак», Ботанічний сад, станція дитячої залізниці, стадіон 
«Авангард» тощо.

Нині в місті потужна різнорівнева освітня мережа 
(бл.  80 закладів). До неї входить 8 державних вищих навчальних 
закладів (3 – ІІІ-ІV рівнів акредитації: національний університет, 
академія мистецтв, торговельно-економічний інститут, 5 – І-ІІ 
рівнів: торговельно-економічний коледж, коледж культури і 
мистецтв, музичне училище ім. Д. Задора, коледж мистецтв 
ім. А. Ерделі, природничо-гуманітарний коледж); 11 професійно-
технічних закладів, у т. ч. вище професійне училище торгівлі та 
технологій харчування; 4 обласні заклади позашкільної освіти 
(палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», центр науково-
технічної творчості учнівської молоді, еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді, центр туризму, краєзнавства, екскурсій 
і спорту учнівської молоді); 29 загальноосвітніх навчальних 
закладів (27 міських, у т. ч. 2 гімназії, 14 загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ст.; 2 обласного підпорядкування – спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – заснована 1904 р.); 24 
дошкільні навчальні заклади (один з них – № 2, пров. Приютський 
– діє від 1920 р.).

В Ужгороді розвинена культурна сфера (бл. 30 закладів). 
Функціонує 7 обласних культурно-мистецьких установ: 3 музеї 
(краєзнавчий ім. Т. Легоцького, народної архітектури і побуту, 
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художній ім. Й. Бокшая), 2 театри (ляльок «Бавка», український 
музично-драматичний ім. братів Шерегіїв), філармонія. 
Діють 3 будинки культури (міський, районний, профспілок), 
2 школи (музична ім. П. Чайковського, мистецтв). Місто 
обслуговує 10 бібліотек: обласна універсальна наукова бібліотека 
ім.  Ф.  Потушняка, обласна бібліотека для дітей та юнацтва, 
центральна міська бібліотека, центральна міська бібліотека для 
дітей, 4 бібліотеки-філії (у мікрорайонах), наукова бібліотека 
Ужгородського університету, бібліотечний відділ обласного 
медичного інформаційно-аналітичного центру (раніше – обласна 
наукова медична бібліотека).

На початку 2017 р. в Ужгороді нараховувалося понад 70 
храмів, каплиць і молитовень, близько десятка монастирів, 3 
духовні навчальні заклади. Домінували християни, зокрема Римо-
католицька церква (5 храмів, жіночий монастир), Реформатська 
церква (1 храм), Мукачівська греко-католицька єпархія (23 
храми і каплиці, 2 жіночі та 2 чоловічі монастирі, духовна 
академія), Українська автокефальна православна церква (2 храми, 
богословський коледж, богословська академія), Українська 
православна церква Київського патріархату (4 храми, 2 каплиці), 
Українська православна церква Московського патріархату (16 
храмів, чоловічий монастир).

У місті понад 30 державних закладів охорони здоров’я: 
1 всеукраїнський (науково-практичний медичний центр 
«Реабілітація»), 18 обласних (2 лікарні – ім. А. Новака, інфекційна; 
госпіталь, 2 станції – переливання крові, санітарно-епідеміологічна; 
стоматологічна поліклініка, 6 диспансерів – кардіологічний, 
онкологічний, лікарсько-фізкультурний, наркологічний, шкірно-
венерологічний, об’єднання «Фтизіатрія»; 5 центрів – здоров’я, 
нейрохірургії та неврології, профілактики і боротьби із СНІДом, 
медичний інформаційно-аналітичний, екстреної медичної допомоги; 
бюро судово-медичної експертизи), 1 районний (поліклініка), 6 
міських (поліклініка, центральна лікарня, пологовий будинок, дитяча 
лікарня, дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної 
допомоги), 2 «Львівської залізниці» (лікарня, стоматполіклініка), 
2 Міністерства внутрішніх справ (лікарня, поліклініка), 1 Служби 
безпеки (поліклініка). Також діє низка приватних медустанов.

Сучасний Ужгород приваблює дедалі більше туристів, 
постійно проводяться різні акції, зокрема фестивалі, відкриваються 
нові житлові будівлі, промислові, торгові та культурні об’єкти, 
вдосконалюється сфера дозвілля і послуг, відновлюються давні 
будівлі тощо. У самому місті «Ужгородом» нині іменуються 
аеропорт, готель, кінотеатр, газета, коньяк, фірмовий торт, 
народний фольклорно-етнографічний ансамбль. Назви як міста 
(Ужгород), так і держави (Україна) складаються із семи букв. У 
цьому нумерологи вбачають сприятливий збіг, подібно до 7 нот, 
кольорів веселки, див світу, днів у тижні й т. п. Наче в унісон 
символічні збіги, як-от: сім дроздів на гербі Другетів, сім мостів 
через Уж чи сім пагорбів правобережжя міста.

У місті обліковано 5 пам’яток архітектури, що ввійшли в 
Державний реєстр національного культурного надбання України, 
налічується 130 пам’яток місцевого значення: 14 архітектури, 93 
історії (47 будівель, 46 могил, меморіальних дощок, місць поховань), 
23 монументального мистецтва. Як пам’ятки культурної спадщини 
національного значення, пам’ятники «Україна ‒ визволителям» 
1970 р., художникам Й. Бокшаю й А. Ерделі 1993  р. занесені до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У Перелік 
пам’яток архітектури і містобудування національного значення в 
Ужгороді ввійшли 8 споруд X‒XIX ст.: 7 мурованих – замок-фортеця, 
кафедральний собор, резиденція єпископа (вул. Капітульна), 
правління комітату (пл. Жупанатська), амбар і винний погріб 
(вул. Ракоці), садиба (вул. Дєндєші), ротонда (пров. Музейний), 1 
дерев’яна – Шелестівська церква (вул. Капітульна). На державний 
облік їх поставлено ще у 1960‒1970-х рр. Археологічна спадщина 
міста представлена 5 пам’ятками місцевого значення і 15 об’єктами, 
що наразі не мають охоронного статусу.

За чинним економіко-планувальним зонуванням в 
Ужгороді всього вулиць, провулків, площ, скверів, парків і 
набережних у трьох зонах 653: 101 у центральній, 187 у серединній, 
365 у периферійній.

У грудні 2016 р. Ужгородська міська рада заснувала щорічну 
міську премію ім. П. Скунця в галузі літератури і краєзнавства.
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1.1.  Ужгород середньовічний 
та ранньомодерний

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

вул. Корзо

пл. Ф. Корятовича

вул. Капітульна (1)

вул. Капітульна (2)

вул. А. Волошина

 пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Під поняттями «середньовічний» та «ранньомодерний» 
розуміємо минуле Ужгорода, починаючи від перших письмових 
згадок про місто в IX–XII ст. і закінчуючи урядуванням останнього 
представника аристократичного роду франко-італійських графів 
Другетів. Він помер у 1691 р., не залишивши по собі нащадків. 
Завершилося володарювання в Ужгороді роду, що тривало понад 
360 років. Саме з династією Другетів пов’язаний стрімкий розвиток 
міста. Про визначну сім’ю поговоримо трохи згодом.

Площа Театральна лежить в межах «Старого міста», що 
виникло навколо Замкової гори, яку зусібіч омивали рукави 

1

Розділ І

Історичні
віхи
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Ужа, утворюючи річковий острів, де формувався середньовічний 
Ужгород. Від назви річки, біля якої перебуваємо, походить 
сучасна назва міста. Проте вона виникла в середині ХІХ ст. з ласки 
слов’янської інтелігенції і до початку ХХ ст. була маловідомою 
широкому загалу. Нині помилково топонім «Ужгород» 
перекладають, як «місто над Ужем», а гідронім «Уж» виводять від 
форми цієї гірської річки, що нібито звивається змією-вужем. Це 
значно відрізняється від тлумачення давньої назви «Унгвар», під 
якою місто відоме від кінця IX до початку ХХ ст. Вона складається з 
двох частин: «Унг» і «вар». Остання є іраномовним запозиченням, 
угорською означає «замок, фортеця». Про те, що означає «Унг», 
досі точаться наукові дискусії.

Більшість учених при розшифруванні цієї назви виходила 
з міркувань, що ключем до розгадки є назва річки, на берегах 
якої виросло місто. У писемних джерелах від середньовіччя 
і до ХІХ  ст. її називали «Унг». За однією з версій гідронім «Унг» 
походить від староболгарського слова «Вугь» – «Угь». За іншою – 
від прикметника «вузький». Мається на увазі вузька долина річки. 
Є версія, що «Унг» – первісно власна назва, яка в основі мала слово 

«онгь» – «она», що з тюркської мови означає «правосторонній, 
правий».

За версією історика Йосипа Кобаля, топонім «Унг» – 
тюркського походження, означає «вода, річка». У дослівному 
перекладі «Унгвар» – «замок на річці (воді)». Така етимологія не 
суперечить даним археології та писемним джерелам, адже значна 
частина давніх угрів, які наприкінці ІХ ст. проникли в Карпатський 
басейн, за новітніми дослідженнями, були тюрками.

Перед нами Пішохідний міст, що зведений після Другої 
світової війни. На цьому місці був один із перших дерев’яних 
мостів через Уж. Хоч його опис відносять до XVII ст., але нема 
сумніву, що міст існував набагато раніше. Цього вимагали 
острівне розташування міста, торгівля, комунікації між замком і 
володіннями поза «островом». Мостова переправа могла існувати у 
XIV ст., коли Ужгородом заволоділи графи Другети, які розмістили 
свою першу резиденцію в межах сучасного мікрорайону Горяни, 
що на лівому боці Ужа. Невідомо, де точно було прокладено давній 
міст. В Ужгороді 1631 р. вже існували два мости: Великий і Малий. 
Великий був поблизу сучасного Пішохідного мосту і з’єднував 
Старе місто, що на правому березі Ужа, з лівобережним Новим 
містом, яке виникло наприкінці XVI – на початку XVII ст. Малий 
міст перекинули через неіснуючий нині рукав річки – Малий 
Уж. Ймовірно, він стояв на перетині сучасних вулиць Фединця, 
Корятовича і Довженка.

2  вул. Корзо – 
 перехрестя вул. Корзо і А. Волошина

Одна з найголовніших вулиць міста має цікаву італійську 
назву Корзо, що в перекладі – «місце для прогулянки». Дехто 
відносить її виникнення до часів графів Другетів, скоріше за все, 
тоді вона вживалася як побутова. За Другетів вулицю офіційно 
називали Мостовою (згодом – Великомостовою), бо вела до 
головного моста Ужгорода, про який вже мовилося. У найдавнішому 
відомому описі міста 1691 р., крім цієї вулиці, згадуються ще 10 
інших, які формували тогочасний Ужгород. Назва Корзо стала 
офіційною тільки після здобуття Україною незалежності.Карта Ужгорода 1763 р. Видно острівне розташування міста
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Географічно Корзо пролягала у південно-західній частині 
«острова», тобто старого міста. Достеменно невідомо, коли по-
чала формуватися ця вулиця. За описом XVII ст., на Корзо жили 
ремісники, які працювали на володарів Ужгородського замку. Тоді 
існували цехи шевців, гончарів, столярів, пекарів, бондарів, ци-
рульників тощо. Славився Ужгород борошномельними промис-
лами. Згодом вулицю поступово заселили дрібні єврейські торгів-
ці, які розмістили тут численні крамнички. Перші відомості про 
євреїв в Ужгороді відносять до XVI ст. Міські протоколи 1677 р. 
згадують «будинок євреїв», що вказує на існування в Ужгороді єв-
рейської школи або синагоги. У 1691 р. відмітили, що ужгородське 
мито орендують євреї, котрі також продають пиво, горілку, мед. 
У XVII ст. згадується одна з перших корчм у межах міста, яка на-
лежала Другетам, а стояла на перехресті сучасних вулиць Корзо і 
Волошина. На Корзо на місці сучасного будинку католицької мі-
сії на початку XVII ст. Другети заснували першу міську лікарню 
– «Xenodochium».

Поблизу перехрестя вулиць Корзо і Волошина, на місці 
сучасної римо-католицької церкви св. Юрія, від 1546 р. до кінця 
XVII ст. діяла культова споруда протестантської громади. У середи-
ні XVI ст. представники роду Другетів перейшли у протестантизм, 
але у 1610 р. Юрій ІІІ Другет знову повернувся в лоно католицької 
віри. Він зруйнував лютеранський храм під стінами Ужгородського 
замку, натомість звів лютеранам церкву, фару і школу на місці су-
часного римо-католицького костелу. У 1695 р. новий власник міс-
та католик Міклош Берчені за наказом архієпископа графа Ліпота 
Коллоніча відібрав від протестантів церкву, після чого вона зане-
пала.

Неподалік вул. Корзо, поблизу сучасної реформатської 
церкви на Жупанатському пагорбі, розкинувся оточений кам’яною 
огорожею сад монахів-паулінів. Тут вони мали виноградники і ви-
нниці, зокрема відомий Королівський підвал. Недаремно в пере-
писі міста 1631 р. згадано виноградник «Під садом». Пізніше там 
виникла однойменна вулиця.

3  пл. Корятовича –
 біля аптеки № 2

Площа Корятовича, в минулому Галькова, є найдавнішою 
в Ужгороді. Це головна його торговиця у середньовіччі. У 1380 р. 
Ужгород отримав від угорського короля Людовика Великого із 
сицилійської гілки династії Анжу право на проведення щотижневого 
ярмарку по четвергах. На початку XV ст. у травні в Ужгороді 
проводився загальнодержавний, або Великий, ярмарок. Пізніше 
кількість ярмарків збільшилася, проводилися вони у різних частинах 
міста, проте найдавніші з них відбувалися саме на цій площі.

За володарювання Другетів (1317–1691) Ужгород був 
перехрестям двох важливих торгових шляхів. Один вів із Русі та 
Польщі через Ужоцький перевал в глиб Угорщини. Другий проліг від 
соляних копалень Мараморощини через Хуст, Мукачево, Середнє, 
Ужгород до містечок Собранці та Михайлівці. Під впливом торгівлі 
з’явилася міська печатка, де зображено щит із двома виноградними 
лозами і двома виноградними гронами – символами господарської 
діяль ності тогочасних 
жителів. Найдавніша 
печат ка з відповідним 
зображенням датується 
1635 р., коли місто 
відбудовувалося після 
руйнівних релігійних 
війн, які точилися в 
регіоні протягом XVI 
– першої половини 
XVII  ст. Так, у 1567 р. в 
місті нарахували всього 
38 дворів, його населення 
могло сягати 200-300 
осіб без урахування 
замкового гарнізону.

Від площі Коря-
товича відходило де- Сучасний герб Ужгорода відомий із XVII ст.
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кіль ка вулиць, про які йдеться в одному з найдетальніших 
інвентаризаційних описів міста 1691 р. На вулиці Вовняній (нині 
Духновича), яка вела до вулиці Замкової (Капітульної), проживали 
переважно ремісники і дворяни. Назву вулиця отримала від 
вовняних ярмарків, які там проводилися від середньовіччя аж 
до першої половини ХХ ст. Інша вулиця – Ринкова – у XVII  ст. 
вважалася частиною сучасної площі Корятовича. На ній 1691 р. 
зафіксували 8 будинків, які стояли з одного боку. Жителі Ринкової 
вулиці, за винятком двох осіб, були вільними міщанами. Вулиця 
Цвинтарна вела до теперішнього кварталу навколо автобусної 
станції № 2. У середньовіччі це північне міське підграддя лежало на 
берегах Малого Ужа. Тут проживала руська православна громада, 
що мала дерев’яну церкву, навколо неї розбили кладовище, котре 
дало назву вулиці. На Цвинтарній вулиці у 1691 р. зафіксовані 
виключно господарські обійстя, всього 18. Жителі вулиці належали 
до середнього прошарку.

4  вул. Капітульна –
 біля Хрестовоздвиженського 
 кафедрального собору

Вулиця Капітульна є найстарішою та єдиною, котру в 
середньовіччі забудували з обох боків. Спочатку вулицю називали 
Замкова, оскільки вона вела безпосередньо до Ужгородського 
замку. На Замковій вулиці проживали переважно дрібні дворяни, 
які перебували у васальній залежності від володаря замку і 
сплачували йому данину. У 1631 р. в місті нарахували 32 дворянські 
господарства, а 1691 р. – 47 дрібних шляхтичів.

У 1640 р. володар Ужгорода граф Іван (Іоанн) Х Другет 
на місці, де тепер греко-католицький кафедральний собор, 
єпископська резиденція та Наукова бібліотека Ужгородського 
національного університету, розпочав будівництво єзуїтської 
колегії, яку переніс із м. Гуменного (нині Словаччина). Вперше 
згадано колегію 1613 р., її мета – протидіяти реформації. Де-юре 
колегія заснована графом Юрієм (Георгієм) ІІІ Другетом з дозволу 
глави Австрійської держави на підставі установчої грамоти, виданої 

в Ужгородському замку 2 липня 1615 р. Колегія діяла до 1776 р., а 
потім на її базі до 1945–1946 рр. функціонували Ужгородська вища 
гімназія, Ужгородська духовна семінарія, Ужгородська учительська 
семінарія. Заснований 1945 р. Ужгородський національний 
університет є спадкоємцем і наступником єзуїтської колегії.

Для відновлення і поширення католицизму в Ужанській 
домінії, у 1640 р. колегію перенесли з Гуменного до Ужгорода. 
Потрібно відзначити, що в Ужгороді 1629 р. вже не було католицької 
парафії. Згідно з податковим описом 1631 р., у місті стояв будинок 
реформатського пастора. Населяло Ужгород тоді близько 1200 осіб, 
у його межах розмістилося 237 кріпацьких і дворянських дворів.

Будівництво приміщень колегії в Ужгороді тривало певний 
час. У 1644 р. майже готові будівлі пошкодив трансільванський воєвода 
Юрій (Дьордь) ІІ Ракоці, володар Мукачівського замку. У 1645 р. Іван 
Х Другет помер. Його вдова Анна Якушич завершила будівництво 
на початку 1646 р. Весь новозбудований комплекс включав власне 
колегію, школу і церкву. Спочатку звели колегію і школу, а церкву 
– дещо пізніше. Церква була невеликою, з однією вежею, посвячена 
Воздвиженню Чесного Хреста. Єзуїтам належали села Концово, 
Кам’яниця, Гута на Ужгородщині, якими їх наділили Другети.

Початок діяльності єзуїтів в Ужгороді збігся з подією, що 
визначила подальший хід історії краю. 24 квітня 1646 р. з ініціативи 
володарки міста, католички Анни Якушич, укладено Ужгородську 
церковну унію між 63 православними священиками Ужанської 
домінії та єпископатом римо-католицької церкви на чолі з Юрієм 
Якушичем. Опісля греко-католицька конфесія поширилася на 
території сучасних Словаччини, Румунії, Угорщини, України (у 
межах Закарпаття). Підписано унію в римо-католицькому костелі 
св. Юрія (Георгія), що стояв на подвір’ї Ужгородського замку. Два 
роки по тому про це мовилося на Трнавському церковному соборі. 
Папа Римський 1649 р. благословив Ужгородську унію, а 1652 р. 
видав про неї спеціальний декрет. Відтоді ведуть відлік греко-
католицькі парафії на землях колишньої Австрійської держави 
і в різних частинах світу, що засновані у місцях компактного 
проживання вихідців із меж сучасного Закарпаття.

Єзуїти в Ужгороді відзначилися не тільки на релігійній, але й 
на освітній ниві. Колегія належала до провідних навчальних закладів 
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Карпатського регіону ранньомодерного часу. Завдяки єзуїтській 
колегії, що діяла в 1640–1785 рр., Ужгород перетворився на відомий 
освітній центр. Колегія спочатку була 4-класною, з латинською мовою 
навчання. Вона готувала головним чином священнослужителів. 
Викладали предмети, передбачені навчальним планом, зокрема 
закон Божий, латинь, грецьку мову, риторику. Протягом першого 
двадцятиліття свого існування колегія випустила близько 300 
студентів. Після розпуску в 1773 р. орден єзуїтів припинив свою 
діяльність і в Ужгороді. Невдовзі на базі ліквідованої колегії 
заснували вищу гімназію, духовну й учительську семінарії.

5  вул. Капітульна – 
 біля замку

Минуле Ужгорода тісно пов’язане з фортецею. Вперше 
її згадано в часи приходу угрів у Середньодунайську низовину в 
кінці ІХ ст. Згідно з давньоугорською хронікою невідомого автора 
кінця XII ст., володар фортеці Гунг князь Лаборець очолив зброй-
ний опір нападникам. Після здобуття фортеці вождь угрів Алмош 
передав владу сину Арпаду, який продовжив захоплення Паннонії. 
За версією хроніста, назва фортеці дала життя новому етноніму: «З 
тих пір навколишні народи почали називати Арпада вождем гунгу-
арським, а його воїнів гунгуарами». Проте літописні трактування 
розходяться з даними сучасної археології. Адже перехід угорцями 
північно-східних Карпат наприкінці IX ст. не підтверджується ар-
хеологічно.

У 1086 р. Ужгород витримав облогу половецької орди хана 
Кутеска, а в 1154 р. Ужгород з’явився на карті світу арабського 
мандрівника Аль-Ідрісі. Ясна річ, Ужгород з фортецею існував і 
раніше, оскільки у ХІ–ХІІ ст. був уже досить помітним населеним 
пунктом. Після монгольської навали 1241 р. розвиток зруйнова-
ного міста сповільнився. Друге дихання в Ужгорода відкрилося на 
початку XIV ст., коли угорський король Карл Роберт віддав його 
графам Другетам.

Другети походили з Франції, де звалися Друге. Услід за ко-
ролями Анжуйської династії вони перебралися до південної Іта-
лії (Королівство обох Сицилій), де писалися Другеті. В Італії рід 

заволодів Неаполем. Після перемоги Карла Роберта в боротьбі за 
угорський престол представники роду перебралися до Угорщини, 
де за ними закріплюється прізвище Другет. За допомогу в боротьбі 
проти супротивників Карл Роберт надав місто Ужгород з околиця-
ми у власність Другетам. Перші власники – Філіп та Іван Другети 
приділяли мало уваги запущеному місту. Вони частіше бували у 
своїх володіннях в Італії. Після їх смерті Ужгород із володіннями 
в Угорщині переходить у спільну власність трьох синів Івана Дру-
гета, а саме: Вільгельма, Миколи, Івана ІІ. Нащадки останніх двох 
– окремі гілки династії, зокрема від Миколи йде горянська лінія, 
а від Івана ІІ – гуменнянська. Власне через горянський осідок на-
щадків Миколи перший історик міста Карой Мейсарош у середині 
XIX ст. припустив «народження» Ужгорода на горянських пагор-
бах. Ця версія для більшості краєзнавців є непідтвердженою.

Діяльність перших Другетів в Ужгороді, зокрема щодо 
розбудови замку, в доку-
ментах висвітлено дуже 
скупо. Відомо, що у XIV ст. 
в місті була римо-католиць-
ка церква св. Юрія (Георгія), 
що стояла у внутрішньому 
дворі замку. У 1384 р. Дру-
гети заснували паулінський 
монастир св. Тіла Христо-
вого, що, можливо, знахо-
дився південніше замку. У 
1371 р. згадується перший 
відомий управитель міста 
на ім’я Василь, призначе-
ний Другетами.

Місто і замок не 
мали тоді належного еконо-
мічного потенціалу й оборо-
ноздатності, оскільки рези-
денція однієї з гілок Другетів 
була в Горянах – окремому 
населеному пункті, а цен- Герб родини Другетів XVII ст.
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тром Ужанської феодальної домінії служив Невицький замок. Так 
було до XV ст., коли місто поступово набрало економічної та по-
літичної ваги. 1430 р. Ужгород отримав статус «привілейованого 
міста», а 1456 р. згадується монетний двір, через який, щоправда, 
володарів міста звинуватили у фальшуванні грошей. У першій по-
ловині XV ст. центр домінії вже в Ужгороді. Однак розміри і вигляд 
тогочасного замку достеменно не відомі.

У XVI ст. значення Ужгородського замку зросло у зв’язку 
з подією, що сколихнула Європу. У 1526 р. у битві під Могачем 
турки розбили угорське військо, загинув король Людовик ІІ. 
Угорщина розкололася. Західна частина підпала під владу Ферди-
нанда Габсбурга, а більшість угорської знаті обрала собі королем 
трансільванського воєводу Яна Запольяї. Розколовся і рід Друге-
тів, проте більшість його представників підтримала Фердинанда. 
Після смерті Запольяї 1540 р. Угорщина ділилася вже на три час-
тини. Західні землі залишилися у Габсбургів, рівнину зі столицею 
Буда захопили турки, а на сході утворилося Трансільванське кня-
зівство. Другети в середині XVI ст. остаточно переходять на бік 
Габсбургів. Ужгород стає ареною зіткнень, оскільки опинився на 
межі володінь, чиї правителі часто конфліктували між собою за 
вплив у регіоні.

У 1564 р. Ужгород атакували війська трансільванського 
господаря Яна Сигізмунда, який обложив замок, але не зміг його 
захопити. Найдавніші документальні дані про будівельні роботи в 
Ужгородському замку датуються кінцем XVI ст. Відтоді замковий 
комплекс набував сучасного вигляду, на фасаді головного входу 
викарбували герб Другетів і дату – A.D. 1598. Одночасно Другети 
втягнулися у релігійну боротьбу. Вони перейшли у протестантизм 
і 1589 р. заснували в Ужгороді кальвіністський храм. Австрійська 
влада конфіскувала Ужгород, який Другети повернули 1606 р. піс-
ля тривалої війни протестантів і католиків. Юрій III Другет повер-
нувся в католицизм і 1613 р. заклав єзуїтську колегію у м. Гуменне, 
яку його син Іван переніс в Ужгород. Після повернення Юрія ІІІ до 
католицизму місто пограбувало протестантське військо трансіль-
ванського господаря Габора Бетлена.

Протягом всього XVII ст. Ужгород потерпав від релігійних 
воєн, які точилися між католицькою Габсбурзькою монархією і 

протестантським Трансільванським князівством. Ужгородський 
замок неодноразово брали штурмом. Це стимулювало його розбу-
дову. За Юрія IV Другета в Ужгородському замку протягом 1653–
1658 рр. спорудили зовнішні оборонні мури, що остаточно сфор-
мували замковий комплекс і з деякими змінами збереглися донині.

У другій половині XVII ст. епоха Другетів в Ужгоро-
ді добігала кінця. Після смерті Юрія IV власником міста став 
Сигизмунд (Жигмонд, Зигмунд) Другет. Він потрапив у вир 
повстання проти Габсбургів, прихильником яких був. 1679 р. 
повстанці захопили Ужгород, полонили власника і стратили 
його у м. Кошице (Словаччина) 1684 р. Сигизмунд не мав на-
щадків, тому його володіння перейшли до брата Валентина, що 
став останнім власником міста з роду Другетів. Помер Валентин 
Другет 1691 р., теж не залишивши нащадків. Над його труною 
перевернули герб Другетів на знак того, що рід вимер. Ужгород 
став власністю Міклоша Берчені, останнього аристократа, що 
володів замком до 1711 р.

6  вул. А. Волошина – 
 біля фізичного факультету УжНУ

Вулиця А. Волошина у середньовіччі називалася Соляною. 
Отримала назву через соляні склади, які були саме тут. На 
перехресті сучасних вулиць Замкової й А. Волошина колись 
розміщалися важливі споруди, що не збереглися. Одна з них – 
монастир паулінів, розташування якого достеменно не знаємо. Є 
відомості, що він був на південно-західному схилі Замкової гори, у 
кінці вулиці Соляної (А. Волошина). Монастир заснований 1384 р. 
та посвячений Тілу Христовому. При монастирі відкрили церкву і 
школу. Грамота 1400 р. згадує Івана, ректора школи міста Ужгорода 
(rector scole opidi Hungwar). Другети наділили монастир великими 
земельними ділянками і виноградниками у місті та на околицях, 
двома млинами на Ужі. Пауліни культивували городництво і 
садівництво, розводили рибу у ставках. Документ 1549 р. свідчить, 
що монастир був зведений біля міста. У 1552 р. Франц і Каспар 
Другети стали реформатами, пограбували монастир, побили 
монахів. Пізніше Другетів зобов’язали відшкодувати монахам 
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заподіяні збитки, але вони цього не зробили. Тому 1587  р. 
пауліни покинули Ужгород. Востаннє про них мовиться 1640 р., 
коли Анна Якушич поселила їх у Горянах. Відтак сліди паулінів 
пропадають.

На вул. А. Волошина стояв реформатський храм, який у 
1611 р. відібрав Юрій ІІІ Другет, щоби розширити Квітковий сад. Є 
припущення, що первісно це була церква паулінів. Протестантизм 
поширювався в краї від 1530–1540-х рр. В Ужгороді перша 
протестантська громада виникла 1546 р. Згодом у протестантизм 
перейшли власники міста, одначе Другети на початку XVII ст. 
повернулися до католицизму.

Як припускають, відгалуженням вул. Соляної була 
вул. Вото або Ватна, що згадується в описі міста 1691 р. Тут жили 
9 родин. За винятком дворянина Івана Герега (Грека), усі інші 
були ремісниками або кріпаками. Пізніше на цій вулиці виросла 
православна церква грецької громади. Її звели 1787 р., нині – 
аудиторія фізичного факультету університету. Отже, вулиця Ватна 
– частина теперішньої вулиці Замкової, що вела до грецької церкви 
через територію, де нині будівля фізичного факультету (колишній 
василіянський монастир).

Від факультету вниз вулицею Ольбрахта можна потрапити 
до парку Підградський, що поблизу замкового пагорба. Колись 
парк був значно більшим і називався «Графський звіринець». Він 
існував як мінімум із середини XVI ст. і служив місцем полювання 
володаря замку. Виникнення звіринця відносять до початку XV ст., 
коли Другети збудували в Ужгороді палац, а місто стало для них 
дуже важливим. Звіринець згадується також в описах міста 1631 і 
1691 рр. Наприкінці XVII ст. у ньому вже не було звірів. На потреби 
замку тут заготовляли сіно, вирощували горіхи, яблука, груші. У 
парку знаходиться найстаріше дерево Ужгорода – платан, який 
росте там ще з часів Другетів.

1.2. ГОРЯНСЬКА РОТОНДА

Маршрут екскурсії:

пров. Музейний

вул. Висока

пров. Музейний (1)

пров. Музейний (2)

1  пров. Музейний – 
 біля східного боку церкви св. Анни

Східна околиця Ужгорода – мікрорайон Горяни. Ми біля 
церкви-ротонди – першої кам’яної сакральної споруди Закарпат-
тя. Відома як церква св. Анни. Це один із ключових пунктів для 
з’ясування кардинальних питань середньовічної історії Карпат-
ського регіону в цілому.

Ця місцевість є одним із можливих місць локаліза-
ції слов’янського городища Унг. Його захопили угри на рубежі 
ІХ–Х ст., що знайшло відображення в анонімного хроніста-нотаря 
короля Бейли ІІІ (1172–1196).

Згідно з давньоугорською хронікою або, на погляд критиків, 
історико-пригодницьким романом, обороною граду керував Лабо-
рець. Угри розташувались табором навколо укріплення і чотири 
дні його штурмували. Не витримавши натиску, Лаборець змуше-
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ний був утекти в напрямку Земплинського городища, що лежало 
західніше Унга. Вороги його переслідували, полонили біля річки 
і повісили. З того часу ця річка начебто отримала назву Лаборець. 
Окрім «Gesta Hungarorum», згадки про Лаборця не трапляються в 
інших літописах чи грамотах, а тільки у місцевому фольклорі, куди 
явно потрапили з названої хроніки.

Питання про час і місце побудови фортеці Унг є однією з 
найбільш дискусійних проблем середньовічної історії Закарпат-
тя. В енциклопедіях Ужгород описаний як одне з найдавніших 
слов’янських міст, яке розміщене на р. Уж біля підніжжя півден-
но-західного схилу Східних Карпат. Зазначено, що він виник, за 
археологічними даними, у VIII–IX ст., а сам град із кам’яними сті-
нами зведений у ХІ ст. Середньовічні документи фіксують замок 
Унг тільки з середини XIII ст., проте за ними важко визначити його 
локалізацію.

Побутують різні гіпотези. Перша – замок Унг був на Зам-
ковій горі в Ужгороді (вул. Капітульна). Друга – він був зведений 
поблизу с. Дерегньо (Словаччина), на місці злиття річок Уж і Ла-
борець. Третя – замок стояв у Горянах. Останнє припущення опи-

рається саме на присутність тут ротонди, у датуванні якої дослід-
ники теж не одностайні та вважають, що її звели у проміжку від 
Х до ХІІІ ст. Середньовічні джерела про церкву відсутні. У цьому 
випадку тільки археологічні матеріали виступають основою для 
визначення часу будівництва ротонди, а відповідно, і Горян.

Значні археологічні роботи поблизу ротонди провела 
Закарпатська археологічна експедиція нині Інституту україно-
знавства ім. І. Крип’якевича НАН України у 1988 р. Розкрива-
лися фундаменти і стіни кам’яної споруди на північний схід від 
ротонди і на дільниці південніше від ротонди, зафіксовано три 
культурних горизонти – ранньозалізного віку (VIII–VII ст. до 
н.  е.), пізньоримського часу (ІІІ–ІV ст. н. е.), давньоруського 
часу (ХІ–ХІІІ ст.). За результатами розкопок з’явилось повідо-
млення, що тут було городище, закладене в епоху гальштату 
(VIII–VII ст. до н. е.), відновлене у першій половині І тис н.е. та 
середньовіччі (VI–VII і IX–XIII ст.). Це підтвердило припущен-
ня про раннє заселення Горян слов’янами. Одначе відсутність у 
публікаціях конкретних матеріалів, що важливі для уточнення 
хронології пам’ятки, спонукало археологічну експедицію Ужго-
родського національного університету поновити розкопки на-
вколо ротонди.

У 2007–2009 і 2012–2014 рр. встановлено існування бага-
тошарової пам’ятки кількох хронологічних горизонтів: неоліту 
(VI–IV тис. до н.е.), гальштату (X–VIII ст. до н.е.), пізньоримського 
часу (III–IV ст. н.е.), середньовіччя і ранньомодерної епохи (XII–
XVII  ст.). Відмічено відсутність горизонту IX ст., що заперечує 
можливість штурму слов’янського городища Унг військом угор-
ського вождя Алмоша.

Будівництво ротонди – найдавнішої кам’яної церкви За-
карпаття – може датуватись не раніше ХІІ ст. У другій полови-
ні XIV ст. до ротонди прибудували прямокутний готичний неф. 
Відтоді ротонда стала вівтарною частиною храму. До того ж часу 
можна віднести і залишки кам’яної стіни, яка виявлена 2014 р. 
біля східного боку церкви. Вимурувана вона з андезитового ка-
меню на вапняному розчині. Орієнтація стіни і візуальний огляд 
прилеглої ділянки вказують на те, що вона має двобічне продо-
вження та огинає ротонду.

Церква св. Анни у Горянах. Вигляд зі східного боку
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На думку вчених, будівництво ротонди велося за динас-
тії Аби (1279–1317), яка в Горянах володіла замком. Згодом, у 
1320-х рр., цей замок розібрав Філіп Другет, а камінь використав 
для відновлення в Ужгороді на Замковій горі іншої фортеці, зни-
щеної монголами.

2  вул. Висока – 
 біля південно-західного боку руїн палацу

Зупинимось біля руїн палацу, що неподалік від ротон-
ди – за 80 м у північно-східному напрямку. У 1988–1989 рр. тут 
вела археологічні роботи експедиція Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича. Були розкриті фундаменти і стіни кам’яної спо-
руди. Їх товщина досягає майже 2 м, місцевий андезит скріплював-
ся вапняним розчином.

У північно-східній частині палацової будівлі виявлено сті-
ни і фундаменти чотирикутної споруди розмірами 6 х 5,1 м. Її план 
дозволив припустити, що йдеться про вежу. Виявлений археоло-
гічний матеріал належить до ХІ–ХІІІ ст.

Із таким датуванням зведення палацу важко погодитись. 
Адже його поява і функціонування пов’язуються з аристократич-
ним родом Другетів. Зробимо екскурс у минуле. У січні 1301 р. 
помер останній представник чоловічої гілки династії Арпадови-
чів – король Андрій ІІІ. Розгорнулася жорстка боротьба між єв-
ропейськими династіями за угорську корону. Серед претендентів 
були чеський король Вацлав ІІІ Пшемисл, герцог Баварії Генріх 
Оттон ІІІ і неаполітанський принц Анжуйської династії Карл Ро-
берт, який і переміг.

У травні 1301 р. відбулася коронація Карла Роберта на 
угорський трон, але не Священною короною, а іншою. Тому не всі 
визнали його легітимність. Коронація з дотриманням усіх правил 
відбулась тільки у серпні 1310 р. За таких обставин на політичній 
арені Угорщини з’явилися Другети. Їх представники активно під-
тримали Карла Роберта, тому були серед найвпливовіших і найба-
гатших осіб королівства.

Коріння Другетів походить із Франції. Нащадки роду осе-
лились на півдні Італії десь у ХІІІ ст. Є припущення, що вони при-

були на Апеннінський півострів разом із Карлом І Анжуйським, 
який у 1266 р. був коронований на Сицилійський та Неаполітан-
ський престоли.

 Філіп Другет був першим із роду, хто отримав в Угор-
ському королівстві володіння з містами й селами, зокрема 
Ужгород з околицями (1318). Із 1279 р. це були землі роду Аба, 
представники якого виступили проти Карла Роберта і зазна-
ли поразки. Новообраний король призначив Філіпа Другета 
палатином. Це була друга за важливістю посада у державі. До 
функцій палатина входило управління всім господарством і 
військом, службові обов’язки вимагали постійної присутності 
біля короля.

У 1327 р. Філіп Другет помер, не залишивши нащадків. 
Усі володіння Філіпа успадкував брат Іван І, який помер 1333 р. 
і залишив по собі трьох синів – Вілерма, Миколу І, Івана ІІ. Во-
лодіння і титули успадковує старший з них – Вілерм (Вільгельм), 
який примножив землі сім’ї, став одним із найбагатших дворян 
Угорського королівства XIV ст. Займаючи посаду палатина у 
1334–1339 рр., він постійно перебував біля короля, брав активну 
участь у політичних і військових справах. Помер 1342 р., не за-
лишивши спадкоємців. Його володіння мали перейти до казни. 
У королівському листі йшлося: «Микола І, … та Іван ІІ Другет, … 
брати померлого Вілерма, сини Івана І не мають жодного права на 
маєтки, що залишив Вілерм. Тому право на маєтки Вілерма пере-
ходить до короля». Проте через особливі заслуги Другетів король 
Людовик І (1342–1382) передав Ужгород з околицями, Земплин, 
Ясенів, Барков, Невицьке і прилеглі до них села у володіння мо-
лодшим братам Вілерма.

Невдовзі рід Другетів розділився на дві гілки. Іван ІІ запо-
чаткував гуменнянську гілку, а Микола І – горянську, бо оселив-
ся у Горянах, звів укріплений родовий палац і писався Другет де 
Герень. Це відбулось, на нашу думку, не раніше середини XIV ст. 
Руїни палацу бачимо на північний схід від церкви св. Анни на 
вул. Високій. До того часу відносять появу фрескового розпису на 
стінах ротонди, до якої згодом прибудували неф, а навколо звели 
мури.
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Вони можуть тлумачитися як 
ретабули бокових вівтарів. 
Зокрема, на південній піля-
стрі зображене «Розп’яття», 
а на північній – «Покрова», 
що є унікальним зображен-
ням Св. Діви Марії в мантії, 
яку підіймають доверху два 
янголи. Зліва під розкритою 
мантією зображені церковні, 
а з правого боку – світські 
особи. Ці фрески пізнішого 
походження, зовсім іншого 
характеру, ніж зображення 
ротонди. Вони спорідне-
ні з готичним живописом 
Німеччини, Австрії, Чехії. 
Настінні розписи виконані 
щонайменше в трьох пері-
одах, але їх поточний стан 
практично унеможливлює 
дослідження.

Навпроти арки у західній частині нефу розміщуються по-
новлені дерев’яні хори (балкон всередині церкви).

4  пров. Музейний – 
 біля південного боку церкви св. Анни

Західний фасад церкви св. Анни увінчаний бароковою 
сигнатуркою (малою храмовою дзвіницею). Вона надбудована у 
ХVІІІ ст. Тепер бокові її стінки покриті ґонтом, а дах із бляшаним 
покриттям. До церкви з північного боку прибудована секрестія, 
яка виступає найбільш пізньою частиною споруди. Сучасний ви-
гляд церкви визначається реставрацією 1912 р., за винятком від-
новлення облицювання, замурування південно-західного вікна, 
уніфікації вікон тамбура у 1990 р.

3  пров. Музейний – 
  приміщення церкви св. Анни

Зараз ми в приміщенні церкви св. Анни, яка складається з 
трьох частин: ротонди, нефу, секрестії. Ротонда за планом округла 
(«rotunda» з італійської – «кругла будова») із зовнішнім діаметром 
9,5 м. Побудована вона у романському стилі з цегли, яка близька за 
формою до візантійської плінфи (35 х 17,5 х 4,5 см). Її внутрішню 
композицію складає кільце радіально розміщених шести (збере-
глося п’ять) півкруглих ніш апсидної форми, на яких стоїть шести-
кутний надбанник, що накритий сферичним куполом. На їх стику 
зовні ротонди простягається цегельний зубчастий виступ. Стінки 
ротонди пронизані трьома, надбанника – шістьма вузькими вікна-
ми, що увінчуються напівкруглим склепінням. Вхід у ротонду був 
на південно-західному боці. Товщина стін досягає 2 м.

Горянська ротонда унікальна тим, що є шестигранною. Храмів 
такої рідкісної форми у світі одиниці. У зв’язку з цим існує легенда про 
те, що храм може очистити від злих духів і демонічних сил.

Увагу Горянська ротонда привертає на себе не тільки уні-
кальністю архітектури, а й середньовічними фресками, які вияви-
ли під час ремонтних робіт у 1879 р. Тоді ж на засіданні Угорської 
тимчасової комісії з охорони пам’яток культури повідомили про 
відкриття унікального розпису. Відтоді церква з околиці Ужгорода 
стала відома всій Європі.

Розчистка забілених стін закінчилася тільки 1900 р., але й 
тоді залишилися невеликі нерозчищені фрагменти, розкриті аж у 
1960-х рр. Вважається, що фресковий хрестоматійний цикл роз-
пису стін виконаний італійськими майстрами ранньоренесансної 
школи Джотто ді Бондоне у другій половині XIV ст. Технологія роз-
пису складна і нині не застосовується.

На стінах храму зображено сцени з Нового Завіту. Цен-
тральне місце займають епізоди з життя Ісуса Христа. Сцени, що 
зображені на стінах абсид, ідуть двома смугами, не порушуючи ці-
лісності інтер’єру і створюючи відчуття неперервної розповіді.

У прибудованому готичному нефі стрілчаста тріумфальна 
арка теж оздоблена картинами, які є незалежними одна від одної. 

Інтер’єр ротонди зі східного боку 
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З огляду на особливе значення фресок, Національний ко-
мітет архітектурних пам’яток Угорщини, починаючи з 1894 р., сис-
тематично переймався збереженням ротонди. Але відновлювальні 
роботи провели тільки 1912 р.

Тоді відокремили дах ротонди від даху нефа. Раніше дах 
нефа виступав за його східну фронтову стіну, умістивши в собі ці-
лий тамбур, купол ротонди, і прикривав її вікна. Замість шатрово-
го даху, яким планувалося прикрити ротонду, спорудили шоломо-
подібну покрівлю. Реставрація торкнулась і зубчастого орнаменту 
карниза ротонди. Його виклали з нової цегли. Тоді ж укріпили 
фундаменти ротонди і підмурували тріщини.

Відновлювальні роботи проводились і 1990 р. Львівські 
реставратори «реконструювали» фрески готичного нефа. Їх по-
верхню перефарбували. Внаслідок цього нині науковці не можуть 
їх належно оцінити.

Протягом тривалого часу храм належав римо-католицькій 
громаді. Після 1949 р. він перейшов до православних. 1959 р. у дзві-
ницю влучила блискавка, після чого храм закрили через аварійний 
стан. У 1966 р. церква стала філіалом Закарпатського краєзнавчого 

музею. 1991 р. ротонду пере-
дали Мукачівській греко-ка-
толицькій єпархії. Відтоді тут 
проводять регулярні богослу-
жіння.

Ми ознайомились з іс-
торією ротонди та її околиці. 
Оглянули руїни палацу і поба-
чили унікальні фрески. На цьо-
му екскурсія завершена.Реставрований карниз ротонди

1.3.  Ужгород у Першу світову 
війну

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

Київська наб.

Православна наб.

вул. Стефаника

пл. Еґана

вул. Капушанська

вул. Тимірязєва

1  пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Під час екскурсії зосередимо увагу на об’єктах істори-
ко-культурного середовища м. Ужгорода, що пов’язані з Першою 
світовою війною. Передусім це скульптурка солдата Швейка на 
парапеті Київської набережної, Покровська православна церк-
ва, меморіальні піраміди на площі Едмунда Еґана і вулиці Василя 
Стефаника, військовий цвинтар «На Шахті», пам’ятний хрест за-
гиблим січовим стрільцям на найдавнішому кладовищі Ужгорода 
– по вулиці Капушанській. Принагідно уточнимо ряд важливих 
мікроісторичних аспектів, що мають велике пізнавальне значення.
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Історію нерідко асоціюють з бумерангом чи граблями. Ми-
нуле повторюється у вигляді трагедії чи фарсу, коли забуваються 
причинно-наслідкові зв’язки. Розпал гібридної війни Володими-
ра Путіна на українському Донбасі співпав зі сторіччям початку 
Першої світової, під час якої Російська імперія перетворила За-
карпаття на руїну. Ось чому в Ужгороді в червні-липні 2014 р. від-
крилися довготривалі виставки, присвячені сумному ювілею. У 
Закарпатському краєзнавчому музеї словацьке консульство пред-
ставило плакати, Державний архів Закарпатської області показав 
документи, а Наукова бібліотека Ужгородського національного 
університету – 88 книг відповідної тематики. У медіа побачили світ 
пізнавальні матеріали про столітні шрами на обличчі Ужгорода і 
Карпатського регіону.

2  Київська наб. –  
 скульптурка Швейка

У пору літніх відпусток в обласному центрі повсюдно 
зграйки туристів, зацікавлених давнім. Сьогодні актуальна во-
єнна тема. Що слід розповісти про Ужгород століття тому? Чіль-
ний погляд привертає низка об’єктів історико-культурного се-
редовища.

На лівобережжі Ужа, біля пішохідного мосту, під латун-
ною скульптуркою кумедного солдата Швейка на подзьобаній 
бронебійними кулями поперечній трубі парапету Київської на-
бережної є дати 1914, 1944, 2014 і напис чеською «Tak nám zabili 
Ferdinanda». Це початок першої фрази шедевра – сатиричного ро-
ману Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка у світовій 
війні». Наведу її повністю українською: «Та йой, забили нашого 
Фердинанда, – сказала служниця пану Швейкові, якого в свій час 
військова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдя-
ки чому він покинув армію і займався тепер продажем псів, пас-
кудних, нечистокровних потвор із родоводами, сфабрикованими 
його власною рукою».

Швейковий батальйон у червні 1915 р., не поспішаючи, 
пересувався залізницею від Чеських Будейовиць через Відень, Бу-
дапешт, Мішкольц, Шаторальяуйгей, Гуменне, Меджилабірці, Луп-
ківський перевал, Сянок. Через помилку в штабі бригади Швейк 
мав шанс побачити людей та місцевість у межах сучасного Закар-
паття. Шифрованими телеграмами 7-й маршовий батальйон 91-го 
Будейовицького піхотного полку спочатку відправляли з Лупків-
ського перевалу на Шаторальяуйгей – Чоп – Ужгород – Малий Бе-
резний – Ужок. Потім наказали їхати через Мукачево на Стрий. Та 
виявилося, що штабісти помилилися шифрами батальйонів. Отож 
Пряшівщиною потрапив Швейк у галицьке місто Сянок.

Ярослав Гашек у романі задокументував збитки русинів-
українців Меджилабірської долини, де йшли жорстокі бої, згоріли 
села Брестов, Радвань-над-Лаборцем. Наведу фрагмент:

«Схили й підніжжя Карпат були пориті окопами, що тя-
глися з улоговини до улоговини, вздовж залізничної колії з нови-
ми шпалами. Обабіч дороги виднілися великі вирви від снарядів. 
Місцями через потоки, що вливалися в Лаборець (залізниця йшла 
вздовж його верхньої течії), було видно нові мости й обгорілі кар-
каси старих.

Уся Меджилабірська долина була розорана й розкопана, 
немовби тут працювали армії гігантських кротів. Шосе за річ-
кою було розрите й розбите, а поля біля нього столочені лавиною 
військ, що прокотилася тут. Повені й дощі залишили по краях вирв 
пошматоване лахміття австрійських мундирів.
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За Новою Чабиною на старій обгорілій сосні між сплете-
ним гіллям висів чобіт якогось австрійського піхотинця з кавал-
ком литки.

Як наслідок шаленого артилерійського вогню навколо сто-
яли оголені ліси без глиці, без листя, дерева без верховіть; хутори 
були зруйновані. Поїзд їхав поволі, по свіжих насипах, так що увесь 
батальйон міг докладно ознайомитися з принадами війни і, дивля-
чись на військові кладовища з хрестами, що біліли на полонинках 
і спустошених схилах гір, поступово, але успішно підготуватися до 
бойової слави, яка увінчується заболоченим австрійським кашке-
том, що теліпається на білому хресті.

Німці з-під Кашперських гір, які сиділи в задніх вагонах і 
ще при в’їзді на станцію Міловіци ревіли своє «Wann ich kumm, 
wann ich wieda kumm...», від Гуменного принишкли, бо зрозуміли, 
що багато з тих, чиї шапки висять на могилах, теж співали про те, 
як буде гарно, коли вони знову повернуться й назавжди залишать-
ся вдома зі своєю коханою...

В Меджилабірцях потяг зупинився за розбитим спаленим 
вокзалом, із закурених стін якого стирчали покручені залізні балки.

Новий довгий дерев’яний барак замість спаленого вокзалу, 
поставлений нашвидкуруч, поспіль був обліплений плакатами всі-
ма мовами: «Підписуйтесь на австрійську воєнну позику».

Далі змальовано звичний для війни епізод. Офіцер-гос-
подарник, підофіцер-рахівник, ротні кухарі в супроводі чотирьох 
солдатів у селі Меджилабірці за грошову компенсацію реквізували 
три свині в «ридаючій родині русина». Селянам не підходила низь-
ка ціна 2 крони 28 гелерів за кілограм живої ваги. Глава сім’ї без-
успішно просив удвічі більше. Врешті-решт у розпачі він «загорлав 
українським діалектом угорських русинів», аби військові подави-
лися забраними за півціни свиньми.

Край пережив російське вторгнення і пограбування, тому 
ціни на харчі різко зросли, нерідко – втричі. До липня 1915 р. в Ав-
стро-Угорщині товари першої необхідності подорожчали на 60%. В 
Ужанському комітаті поголів’я овець скоротилося на дві третини, 
рогатої худоби – на третину, свиней та коней – на чверть.

Згаданий напис під ужгородським Швейком з’явився 28 
червня 2014 р. Століття тому в Сараєві сербський студент Гаврило 

Принцип убив ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця ав-
стро-угорського престолу, та його дружину Софію. Атентат при-
звів до війни за переділ світу, до якої в Європі ретельно готувалися 
два військово-політичних блоки – Антанта (Великобританія, Росія, 
Франція) і Троїстий Союз (Австро-Угорщина, Італія, Німеччина).

3  Православна наб. –  
 Покровська церква

Теж на лівому березі, 
уверх течії Ужа багряніє По-
кровська православна церк-
ва (вул. Михайла Коцюбин-
ського, 1). Її звели протягом 
1930 р. противники більшо-
вицької Росії в пам’ять про 
загиблих у Першій світовій. 
Біля храму насипали могилу 
над останками невідомого 
російського солдата, що за-
гинув 1915 р. в бою за гору 
Черемха на Великоберезнян-
щині. Пізніше могили не ста-
ло. Від 1950-х церква служи-
ла складом, у 1980-х ‒ музеєм 
атеїзму.

Перша світова завдала людству неймовірних втрат. Зі статті 
ученого з Ужгорода Олександра Лавера у виданні «Проблеми істо-
рії України» за 2005 р. випливає, що частка вбитих і померлих ко-
ливалася від 1,5 до 6% населення воюючих держав – Сербії, Фран-
ції, Німеччини, Австро-Угорщини, Росії. Усього загинуло близько 
10 млн. осіб: у країн Антанти ‒ кожен дев’ятий від мобілізованих, 
в їхніх противників ‒ кожен шостий. Українські втрати склали на-
ближено 1 млн. 359 тис. загиблих. Це 3,5% від населення україн-
ських земель у складі Австро-Угорщини і Росії станом на 1913 рік. 
З австрійського боку ‒ 199 тис. осіб (34 тис. військових, 165 тис. 
цивільних), з російського ‒ 1 млн. 145 тис. українців (545 тис. вій-
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ськових, 600 тис. цивільних), ще 15 тис. цивільних українців заги-
нули безпосередньо в зоні бойових дій. Також є дані, що у Першій 
світовій загинуло понад 30 тис. закарпатців.

В Ужгороді століття тому проживало понад 17 тис. осіб. 
Місто загалом справляло враження занедбаного і невпорядкова-
ного, його скромний бюджет був хронічно дефіцитним. Але паро-
стки змін тяглися до сонця. На меблевій фабриці «Мундус» тру-
дилося шістсот осіб. Міську електростанцію, що за рік виробляла 
1 млн. кВт год, обслуговували півсотні інженерів і робітників. Пів-
тисячі дітей навчалися в гімназії.

Війна поглинула звичне життя. Ужгород став коморою для по-
повнення військ продуктами, фуражем, одягом і т. п. Протягом воєн-
ного чотириріччя хліб у місті подорожчав у 30 разів. Аби остаточно 
відгородитися від «російського світу», у 1915‒1916 рр. на Пряшівщині 
та Закарпатті австро-угорський уряд замінив кирилицю латинським 
алфавітом, а юліанський календар – на григоріанський. Таку ж кален-
дарну реформу здійснили на Прикарпатті – в Станіславівській греко-
католицькій єпархії, в інших країнах – Болгарії, Сербії, Туреччині. У 
Пряшеві виходила латиникою газета «Наше отечество». Від кирилиці 
відмовилися школи Пряшівської та Мукачівської греко-католицьких 
єпархій. Єпископ Антоній Папп з ужгородської резиденції ще у перші 
дні війни націлив греко-католиків на беззастережне виконання свя-
щенного обов’язку ‒ захисту Австро-Угорської держави.

Оскільки тривалий час Ужгород був прифронтовим містом, 
його господарство підупало. У 1920-х рр. навіть розмірковували, 
чи не перенести крайову столицю в економічно сильніше Мука-
чево. У Першу світову в Ужгороді розгорнули додаткові фронто-
ві госпіталі для австро-угорських і німецьких солдатів. Приросла 
триповерховим приміщенням міська лікарня, нині ‒ обласна імені 
Андрія Новака.

4  вул. Стефаника –  
 мікр. Радванка, обеліск

Коли 24 вересня – 22 жовтня 1914 р. російські війська впер-
ше прорвалися через Карпати, частина ужгородців утекла у без-
печні райони. За дорученням цісаря прем’єр Угорщини Тісо 23-28 

жовтня 1914 р. особисто ви-
вчав на Закарпатті наслідки 
російської агресії. Раніше 
Ужгород не відвідував дер-
жавний діяч такого рангу. 
Прем’єр побував у селах Пе-
речин, Великий Березний, 
Кострино, Ставне.

Маловідомим є вне-
сок полонених у розвиток 
Ужгорода й околиць. Сотні 
російських бранців трудили-
ся у приміських селянських 
господарствах. Військовопо-
лонені спорудили у 1916  р. 
вузькоколійку Ужгород – 
Анталовці. Багато з них мали 
українське коріння.

Під кінець війни місто стало пересильним пунктом для 
австро-угорських вояків, які поверталися з російського полону. У 
Державному архіві Закарпатської області збереглися радянські ма-
шинописні тексти 1963‒1968 рр. про Ужгород часу Першої світової. 
В одному варіанті йдеться, що піджупан Ужанської жупи у 1918 р. 
вимагав викликати в місто додаткові підрозділи жандармів, аби 
розправитися з 2,5 тис. військовополонених, які розміщувалися в 
передмісті Радванка і перебували під впливом більшовизму.

В іншому варіанті сказано, що у травні 1918 р. піджу-
пан просив командування гарнізону негайно вивести з Радванки 
2,5  тис. австро-угорських солдатів, які повернулися з російсько-
го полону з революційними настроями. Саме цей текст увійшов у 
друковані видання українською та російською мовами ‒ колектив-
не «Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область» (1969, 
1982) та «Місто над Ужем» (1973, 1984) авторства Івана Гранчака і 
Василя Палька. Шкода, що без подробиць.

Насправді 24 травня 1918 р. піджупан Мінаї вимагав від 
начальника Ужгородського гарнізону терміново виконати рі-
шення адміністративної комісії жупи про переведення в казар-
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му 2,5 тис. солдатів, які повернулися з російського полону. Доти 
вони квартирували на Радванці в окремих будинках, хлівах, са-
раях, коморах і стали пострахом для селян, нищили їхнє май-
но і врожай. Піджупан пропонував частину місцевої казарми 
звільнити від хворих резервного госпіталю № 1, розмістивши їх 
у загальній лікарні, а вільні павільйони використати за призна-
ченням.

Пам’ятник жертвам Першої світової війни встановлено 
на вул. Василя Стефаника (мікр. Радванка), нижче теперішньої 
православної церкви Різдва Івана Хрестителя, що на стрімкому 
пагорбі. Меморіал загиблим у Першій світовій війні воїнам ‒ уро-
дженцям с. Радванка споруджений невдовзі після війни на майдан-
чику овальної форми під андезитовою скелею. У центрі височить 
пірамідальний обеліск, викладений з колото-тесаних андезитових 
блоків. Він має форму трапеції з квадратною основою. Справа від 
пам’ятника у вирізьбленій ніші скелі – капличка Лурдської Божої 
Матері.

Пам’ятник має розміри 3,5 х 2,87 х 2,87 м. З фасадного боку 
вмурована андезитова плита ‒ меморіальна дошка з чорного мар-
муру розміром 1,67 х 0,6 м, на якій під стилізованим хрестом на 
щиті та латиномовним гаслом «Memento» (Пам’ятай!) вказані угор-
ською мовою прізвища 12 жителів Радванки у званні від рядового 
(гонведа) до лейтенанта (годнодя), котрі полягли у 1914‒1918 рр. 
По п’ять із них воювали в 11-му і 66-му полках, по одному ‒ в 15-му 
і 85-му.

Зауважимо, що у роки Першої світової війни закарпатців 
мобілізовували в п’ять піхотних полків ‒ загальної армії (65-й, 
66-й, 85-й) та територіальної оборони (11-й, 12-й). 66-й полк на-
зивався на честь ерцгерцога Петера Фердинанда (1874‒1948), ко-
трий у Першу світову показав себе компетентним воєначальником. 
Штаб, 3-й, 4-й батальйони містилися в Ужгороді, 1-й – у Кошице, 
2-й – у Горадже (Боснія та Герцеговина). По вулиці Гуменній (нині 
Другетів) від 1902 р. стояли казарми 11-го полку.

Первісно меморіал органічно доповнювали символічні мо-
гили полеглих, обгороджені бетонними стовпчиками з відповід-
ними написами, але вони не збереглися. Нині меморіал потребує 
постійного догляду.

5  пл. Еґана –
 обеліск

На камерній площі у 
двоповерховому мікрорайо-
ні з ініціативи чехословаць-
кої влади звели меморіаль-
ну піраміду. Це пам’ятник 
воїнам Першої світової ві-
йни, що розташований на 
пл.  Едмунда Еґана, у радян-
ські часи – пл. Карла Маркса. 
Шестиметрової висоти. Зве-
дений з вапняку у формі пі-
раміди на постаменті. Власне 
обеліск без постаменту висо-
тою 5,2 м з основою 3 х 3 м. 
Обеліск планували відкрити 
11 листопада 1938 р. – до 20-ї 
річниці закінчення Першої 
світової війни. Не встигли. 
Згідно з Віденським арбітра-
жем, 10 листопада 1938 р. частина краю з містами Ужгород, Му-
качево, Берегово відійшла Угорщині. Чехословацька адміністрація 
перебралася в Хуст.

Пізніше радянські можновладці пам’ятник «удосконали-
ли». У довідниках радянського часу, зокрема 1957 р., ішлося: «В 
Ужгороді, на площі Карла Маркса, стоїть проста піраміда з тесаних 
каменів ‒ пам’ятник жертвам Першої світової війни». Проте де-
сятиліттям пізніше вгорі пам’ятника прикріпили барельєф Карла 
Маркса (1,5 х 1,5 м, діаметр 1 м), виконаний з тонованого під мідь 
травертину (вапнякового туфу) скульптором Іваном Гарапком. У 
довіднику 1972 р. ця місцева пам’ятка зафіксована як обеліск Кар-
лу Марксу. Загалом пам’ятник зберіг первісний вигляд у стилі кон-
структивізму, без зайвих оздоб. На вул. Стефаника ми бачили зна-
чно меншу за розмірами піраміду.
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Прямо й опосередковано про Першу світову в Ужгороді на-
гадують ще декілька пам’яток. У дворі Закарпатського краєзнав-
чого музею стоїть чавунна фігура Геракла, що бореться з гідрою. 
Ця найстаріша з міських скульптур відлита на заводі в селі Тур’ї-
Ремети. Первісно вона прикрашала в селі Ужок фонтан санаторію, 
зруйнованого у 1914–1915 рр.

Донедавна на вул. Туряниці, неподалік колишніх казарм, 
а точніше біля місця, де була військова конюшня, стояв обеліск 
жертвам Першої світової з андезиту розмірами 3,5 х 2,87 х 2,87 м, 
тобто такими як на вул. Стефаника. Його обліковано 1991 р. як 
пам’ятку місцевого значення, що й відзначено у статті «Українські 
пам’ятки Першої світової війни» електронної енциклопедії «Вікі-
педія». У 2014 р. тут уже був котлован для зведення будівлі. Поста-
мент з меморіальною дошкою знищено.

6  вул. Капушанська –
 меморіальний хрест

Перед нами дерев’яний пам’ятний хрест загиблим січовим 
стрільцям, на найдавнішому кладовищі Ужгорода – по вул. Капу-
шанській. Встановили його у 1990-х, обновили у жовтні 2013-го.

Як добровольче наці-
ональне формування в скла-
ді австро-угорської армії, 
легіон Українських січових 
стрільців воював на Ужоць-
кому і Верецькому перева-
лах. У сусідніх селах Горонда 
і Страбичово нині Мукачів-
ського району восени 1914 
– взимку 1915 рр. дві тисячі 
легіонерів завершували курс 
бойової підготовки. Звідти 
вирушали на фронт ‒ у Кар-
пати. У шпиталях Ужгорода 
січові стрільці заліковували 
рани.

З напису на хресті випливає, що під ним спочивають 
стрільці. Проте мовчать про такі поховання на цьому кладовищі 
ті, хто глибше знає проблематику. Ідеться скоріше про символічну 
могилу.

7  вул. Тимірязєва –
 цвинтар «На Шахті»

У роки Першої сві-
тової війни померлих вої-
нів нашвидкуруч хоронили 
поблизу місць бойових дій, 
поранених чи хворих на-
правляли на лікування. У 
тилу найбільше солдатів по-
ховано в Ужгороді – 4597, з 
яких 1003 – на гарнізонному 
кладовищі, 3535 – на кладо-
вищі поряд із залізничною 
станцією і 59 – на єврейсько-
му кладовищі.

Отже, в Ужгороді ві-
домі три військові цвинтарі 
Першої світової. Один із них 
знаходиться під приватними 
будинками навпроти при-
міської каси залізничного вокзалу. Достеменно невідома його пло-
ща, але знаємо число захоронень – 3535. Тут спочили загиблі в бою 
та померлі від ран. Із протиепідемічних міркувань їхні тіла нерідко 
присипали вапном. Імовірно, це кладовище резервного госпіталю 
№ 2. Воно зображене на тематичній листівці 1916 р., надрукованій 
у Будапешті.

Поранених лікували й у згаданому госпіталі № 1, що діяв у 
казармі на вул. Другетів. Покійників везли на військове кладовище 
неподалік сучасного кардіологічного центру по вул. Тимірязєва. 
Починаючи з вересня 1914 р., знайшли тут спочинок представники 
багатьох народів: українці, австрійці, чехи, словаки, угорці, німці, 
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серби, хорвати, поляки, румуни, італійці, росіяни. Могили копали 
щільно, відстань між деякими рядами менша півметра.

Згідно з кадастровою справою 1922 р., на цвинтарі похо-
вано 1003 воїни Першої світової. Ще 72 поховання датовані після 
1919 р. Насамперед – чеські легіонери і ветерани, що померли після 
війни. Збереглися фотографії кладовища до 1938 р., а також дані 
про похованих: походження, віросповідання, прізвище капелана, 
який відспівував. Нині на цьому кладовищі передбачено відновити 
усі могили і встановити обеліск.

Як бачимо, в Ужгороді є ряд історико-меморіальних 
об’єктів, які пов’язані з Першою світовою війною та мають велике 
пізнавальне значення.

1.4.  Ужгород чехословацький

Маршрут екскурсії: 

пл. Театральна

наб. Рошковича

вул. Небесної Сотні

пл. Пушкіна

наб. Незалежності (1)

наб. Незалежності (2)

сквер ім. Масарика

пл. Народна

1  пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Після Першої світової війни розпалися імперії: Осман-
ська, Російська, Німецька та – найголовніше в контексті екскурсії 
– «клаптикова» Австро-Угорська. Після її розпаду виникло кілька 
незалежних держав, серед них і Чехословаччина. Через два місяці 
після завершення війни, а саме 12 січня 1919 р., в Ужгород увійшов 
31-й чехословацький піхотний полк. Офіційно край під назвою 
Підкарпатська Русь увійшов до складу держави чехів і словаків 10 
вересня 1919 р. після підписання Сен-Жерменського мирного до-
говору, що став частиною Версальсько-Вашингтонської системи 
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міжнародних відносин. У 1920 р. Ужгород законом про адміністра-
тивний устрій визнано столицею Підкарпатської Русі, тому поста-
ло питання про побудову нових адміністративних і житлових спо-
руд у місті. Адже вмістити чиновників, які мали управляти краєм, 
було ніде. У 1921 р. складено генеральний план забудови мікрора-
йону Ґалаґов. План розробив архітектор Адольф Лібшер, випуск-
ник престижного вишу Чеського технічного університету в Празі.

Щодо етимології слова «Ґалаґов» є три версії: перша – похо-
дить від італійського «Da Lago», що означає «за озером»; друга – від 
угорського «галагоня» – глід; третя – від слов’янських «кал», «ка-
люжа». Усі версії є суголосними – до 1920-х рр. ця місцевість була 
заболочена. Тут розкинулися сади і городи болгарської меншини.

2  наб. Рошковича –
 початок Липової алеї

Перед нами одне з визначних природних див «чеського міс-
та» – Липова алея. Визнана пам’яткою садово-паркового мистецтва 
місцевого значення. Довжина її 2,2 км. Простягається вздовж набе-
режних Рошковича, Незалежності та Студентської. Шість видів лип 
висаджені по обидва боки пішохідної доріжки. Загальна чисельність 
лип – близько 300. Засадили алею 1928 р. чехословацькі ботаніки.

Загалом же липу оспівували здавна. Вергілій, Овідій, Плі-
ній називали її «золотим деревом». У давніх слов’ян липа була 
священним деревом й ототожнювалася з богинею любові та краси 
– Ладою. Пізніше липу назвали деревом Богородиці. За християн-
ською традицією, коли Богородиця спускається з небес на землю, 
то відпочиває на липі. Липа – чеське національне дерево. Липовий 
листок, гілка липи з квітками або липовий вінок – знаки націо-
нальної гідності Чехії. На багатьох нагородах Чехії (ордени Білого 
Лева, Республіки), газетних логотипах, військових уніформах, гер-
бах і грошових номіналах бачимо елементи липи.

Липа стала чеським символом у червні 1848 р. на 
Слов’янському конгресі в Празі – з’їзді делегатів слов’янських на-
родів Австрійської імперії. Його організували чеські активісти. У 
ньому взяли участь і представники тодішнього Закарпаття на чолі 
з Адольфом Добрянським.

Посеред наб. Рошковича бачимо ботанічну пам’ятку місце-
вого значення – «Ясен Масарика» – пенсильванський ясен, якому 
понад століття. Його обвив плющ віком близько 50 років. Такі ясе-
ни зазвичай ростуть поблизу водойм, оскільки досить добре втя-
гують вологу. Символічну назву ясен отримав через те, що нібито 
біля нього поставили трибуну, з якої виступав перший президент 
Чехословаччини Томаш Масарик під час приїзду до Ужгорода. На-
справді це було в іншому місці – біля жупанату.

Ужгородці кажуть, що їх алея лип є найдовшою в Європі, 
повіримо на слово і прогуляємось нею.

3
 вул. Небесної Сотні –

 на перетині вул. Небесної Сотні 
 та пл. Поштової

Стоїмо перед будівлею головного міського поштамту. Спо-
руду спроектував визначний архітектор Йозеф Гочар. Протягом 
життя він кілька разів змінював основні стилі, з якими працював. 
Гочар вважається засновником чеського кубізму в архітектурі. 
Його авторству належить проект дому «У чорної Мадонни» в цен-
трі Праги. У 1930-х рр. архітектор остаточно зупиняється на функ-
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ціоналізмі. Цей стиль став популярним у міжвоєнний час. Ідеться 
про строгу відповідність екстер’єру та інтер’єру будівель їх при-
значенню. Постулати стилю – використання чистих геометричних 
форм (прямокутника, круга, трикутника), застосування нерозділе-
них площин монолітного матеріалу (залізобетону, скла), викорис-
тання стрічкового засклення (поєднання вікон в єдині лінії).

Усе це відбито у будівлі Ужгородського поштамту, що 
зведена 1932 р. Із декоративних елементів зліва і справа згори 
можна розгледіти два барельєфи – символічні зображення «по-
шти» і «телеграфу». «Пошта» – напівоголена атлетична жіноча 
фігура (відсилає до давньогрецьких фігур) із зображенням по-
тяга і пароплава, тобто транспортних засобів, якими листи до-
ставляють адресату. «Телеграф» – напівоголений атлетичний 
чоловік, біля якого блискавка і стовп із проводами – символ те-
леграфного зв’язку.

Будівля поштамту свідчить, що Ужгород 1930-х рр. – не 
провінційне містечко на окраїні Європи, а гомінке місто з прива-
бливим архітектурним обличчям. Як відомо, головний поштамт 
служить точкою відліку відстані між поселеннями.

Продовжимо далі прогулянку «чеським кварталом».

4  пл. Пушкіна –
 перед відділенням Національного банку

Площу, де стоїмо, в чехословацький період іменували на 
честь спортивного діяча Мирослава Тирша. До 1930 р. через пло-
щу протікав Малий Уж, що тут зливався з головним руслом. Ужго-
род лежав на своєрідному острові, оточеному Ужем і Малим Ужем, 
який нагадував брудний канал. Чехословацька влада, дбаючи про 
належний епідеміологічний стан, ліквідувала Малий Уж. Його за-
пустили в каналізаційний колектор. Посеред нової площі 1932 р. 
поставили пам’ятник М. Тиршу у вигляді прямокутної кам’яної 
брили.

З метою пробудження національної свідомості чеського 
народу Мирослав Тирш 1862 р. заснував у Празі спортивне това-
риство «Сокіл». Сокільську ідею перебрали інші слов’янські на-
роди. У 1930-х рр. чеський «Сокіл» нараховував 600 тис. членів. 

Нині площа називається на честь російського письменника Олек-
сандра Пушкіна.

Споруду закарпатського відділення Національного банку 
звели 1933 р. за проектом архітектора-модерніста Ф. Крупки. Бу-
дівля має напівкруглий випуклий фасад, що додає їй об’ємності. 
Згори її увінчують чотири жіночі фігури класичних мотивів. Чесь-
ка архітектура доби модернізму характеризується величністю, 
важкістю сприйняття, сірими кольорами мокрого бетону, але вод-
ночас йому притаманні унікальні елементи, що додають неповтор-
ності кожній з будівель.

На відміну від нерухомих угорських і радянських флагшто-
ків, чехословацькі не лише тримали прапори, але й прикрашали фа-
сад. Вони були механічними, тобто прапор кріпився до шнура і пі-
діймався вгору. Ці флагштоки є унікальними за формою. Зазвичай 
їх було по два на будівлю: для прапорів держави і краю. Оскільки 
крайовий прапор чехословацький парламент не затвердив, то на бу-
дівлях в Ужгороді вивішували по два державні прапори. Такі ж – як 
сучасний Чехії. З правого боку – синій трикутник, що символізував 
словацькі землі, згори – білий, а під ним – червоний кольори. Біло-
червоні кольори є національними барвами чеського народу.

Банк і липова алея. 1930-ті рр.
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Варто згадати родзинку Ужгорода – сакуру. Японські вишні 
завезені в Ужгород на початку 1920-х рр. Чому чехи висаджували 
сакури в новозбудованих кварталах? Яскраво-рожевий цвіт сакури 
повинен був «оживляти» сірі похмурі вулиці суцільної забудови в 
стилі конструктивізму. Сакура – декоративне дерево, яке не пло-
доносить. Переважно їх приживлювали на черешню чи вишню. 
Ці теплолюбні дерева ростуть майже на кожній вулиці «чеського 
кварталу», а зацвітають у другій половині квітня.

5  наб. Незалежності –
 перед школою № 3

Стоїмо перед будівлею колишньої чеської школи. На спору-
ді бачимо напис «Jubilejní škola Masarykova 1932» (Ювілейна шко-
ла імені Масарика 1932 року). Слово «ювілейна» нагадує цікавий 
факт: до 1932 р. в Чехословацькій Республіці планувалося звести 
100 типових шкіл, ужгородська стала сотою, тобто ювілейною. Де-
мократична Чехословаччина мала ліберальні закони в галузі осві-
ти, тому існували школи за національним принципом: німецькі, 
чеські, українські, угорські тощо. Оскільки «чеський квартал» на-
селяли чиновники-чехи з сім’ями, то й школу тут розмістили чесь-

ку. Деякі ужгородці, переважно євреї, віддавали туди дітей, бажа-
ючи їм руху вгору соціальною драбиною. Після закінчення чеської 
школи було простіше отримати вищу освіту в Чехословаччині.

Головним досягненням чехословацької влади на Закарпат-
ті стали не збудовані квартали та інфраструктура (дороги, мости, 
водопроводи тощо). Колосально зросла освіченість населення. По-
рівняємо: на початку 1920-х рівень грамотності в краї сягав бл. 20%, 
а до кінця 1930-х піднявся до майже 75%. Значно розширилася ме-
режа початкової та середньої освіти, діяли 10 гімназій, випускни-
ки яких вступали до університетів Праги, Брно, Братислави та ін. 
Чехословацька влада не встигла в Ужгороді відкрити університет.

Біля будівлі Масарикової школи бачимо червоний гідрант. 
Таких пожежних гідрантів празька фірма інженера Матічки вста-
новила в 1930 р. 300. На початку 1930-х зроблено надзвичайно важ-
ливу річ для Ужгорода – проведено каналізацію та водопровід. На 
Дайбозькій горі, вище цвинтаря «Кальварія», викопали два вели-
чезні резервуари для води і збудували водонапірну станцію. Нині в 
Ужгороді залишилося понад 50 чеських гідрантів. Спереду на тако-
му гідранті позначено великими цифрами рік встановлення – 1930, 
а на тильному боці малими – термін придатності – 2013 рік. Пере-
важно всі вони функціонують і досі.

6  наб. Незалежності –
 медичний факультет

Будівля медичного факультету Ужгородського університе-
ту в міжвоєнний період мала інше призначення. Тут діяло голо-
вне земське управління жандармерії та жандармська школа. У Че-
хословацькій Республіці існувало два види поліції – кримінальна 
і жандармська. Жандарми контролювали громадський порядок і 
виконували роль військової поліції. Найнижчим рівнем структури 
жандармської поліції була станиця, що обслуговувала від одного 
до кількох сіл. Найвищим було управління, що функціонувало в 
кожному регіоні Чехословаччини (Богемія, Моравія, Сілезія, Під-
карпатська Русь).

Від колишнього жандармського управління відкривається 
вид на головну адміністративну будівлю краю. Про неї поговори-
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мо пізніше. Наразі нас цікавить площа перед цією будівлею – пер-
вісно земського уряду. У плані архітектора Лібшера 1921 р. площа 
мала бути широким проспектом і переходити в міст на лівий берег. 
Проте Великий міст звели значно пізніше трохи нижче течії. Пло-
ща Народна в міжвоєнний період називалася проспектом Антона 
Бескида. Цей політичний діяч протягом 10 років був губернатором 
Підкарпатської Русі.

7  сквер Масарика –
 пам’ятник Т. Масарику

Ми фактично в кінці Малого Галагова. Цей район завершу-
ється чудовим сквером, що названий на честь першого президента 
Чехословацької Республіки Томаша Гарріга Масарика (1850–1937). 
У центрі скверу бюст президента. Він зробив усе, щоби чехи і сло-
ваки Австро-Угорської імперії отримали незалежну державу. Під 
час Першої світової війни професор філософії Томаш Масарик, 
його соратники Едвард Бенеш і Мілан Штефаник провели десятки 
зустрічей із впливовими особами Франції, Великобританії, США 
та ін. У Сполучених Штатах Масарик підписав Філадельфійську 

Жандармське управління

угоду про створення незалежної Чехословацької Республіки після 
розпаду Австро-Угорщини.

У США 1918 р. з Томашем Масариком зустрівся адвокат ком-
панії «Дженерал Моторс» Григорій Жаткович, який мав закарпат-
ські корені. Згодом Жатковича призначено першим губернатором 
краю. Ставши президентом у поважному віці (68 років), Масарик 
пробув на посаді до 1935 р. На Закарпатті побутує прислів’я: «Коли 
був Масарик – був повний кошарик». Мовиться про «золоту добу» в 
історії краю. У міжвоєнному Ужгороді йому звели монумент на Ма-
сариковій площі (нині пл. Петефі). Майже триметровий пам’ятник 
талановитої скульпторки Олени Мондич стояв там до 1938 р.

Праворуч від скверу бачимо примітний житловий будинок 
– рафанду. Відомо про 135 таких назв у тодішній Чехословаччи-
ні. Усі вони притаманні новозбудованим кварталам. Появу назви 
«рафанда» пов’язують із частими сварками жителів цих кварталів.

Позаду видно «міст Масарика», що у 1937 р. з’єднав правий 
та лівий береги Ужа і розвантажив центр старого міста від зрос-
таючої кількості автомобілів. 1968 р. чехи були не раді, що звели 
цей міст, оскільки через нього пройшли радянські танки для при-
душення «Празької весни».

Рафанда – частина «чеського кварталу»
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8  пл. Народна –
 будівля обласної влади

Ми біля серця «чеського кварталу» та його головної будівлі 
– земського уряду. Звернімо увагу на будівлю праворуч – головно-
го суду Підкарпатської Русі.

Щоби розмістити чиновників компактніше, у 1936 р. архі-
тектор Франтішек Крупка звів будівлю земського уряду Підкарпат-
ської Русі. Велична шестиповерхова споруда прямокутної форми з 
внутрішнім подвір’ям збудована в стилях неокласицизму і функці-
оналізму. Численні вікна забезпечували освітленість будови, а світ-
лий колір бетону придавав легкості. Єдиною прикрасою фасаду 
будівлі є портик з прямокутними колонами, що завершується бал-
коном. Він покритий травертином. Споруда фактично складається 
з восьми окремих частин, з’єднаних між собою. У разі бомбарду-
вання це запобігає тотальному руйнуванню будівлі. Всередині діє 
ліфт під назвою «Pater Noster» – «Отче Наш», оскільки принцип 
його дії нагадує вервечку: він не зупиняється, а повільно рухається 
з підвалу через всі поверхи на дах і знову вниз. Це зручно у повсяк-

Земський уряд Підкарпатської Русі

денні чиновника, який часто ходить зі стосами паперів і не в змозі 
натискати на кнопки ліфта.

Ужгород перебував у складі Чехословаччини до листопада 
1938 р., коли внаслідок Віденського арбітражу його передали Угор-
щині. Так завершилася коротка, але яскрава чехословацька сторін-
ка в історії міста.
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1.5. Ужгород радянський

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

вул. Л. Толстого

пл. Б. Хмельницького

просп. Свободи

вул. Мукачівська

вул. Робоча

1  пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Перед початком екскурсії погляньмо на карту Ужгорода 
(див. стор. 12 цього посібника). На ній впадають у вічі кілька ко-
льорів: персиковий – житлова зона (індивідуальне і багатоквар-
тирне будівництво); зелений – сквери, парки, виноградники, цвин-
тарі; сірий – промислова зона (фабрики, заводи тощо). Ця зона 
сформувалась в Ужгороді після Другої світової війни і пов’язана з 
радянським періодом. Це суперечлива доба. За кількістю населен-
ня місто тоді зросло майже вчетверо, розширилося територіально, 
зріс його економічний потенціал.

Тоді ж виникли диспропорції, що дошкуляють понині – 
затихла величезна промислова зона на півдні міста, заводи якої 
орієнтувалися не на місцевого споживача, а на військово-про-

мисловий комплекс СРСР. Відірвані від промислової зони спальні 
райони лише нині нарощують необхідну соціальну інфраструкту-
ру. Загнане на пагорб університетське містечко не має особливих 
перспектив до розширення. Пусткою в центрі міста лишається ко-
лишній глиняний кар’єр між вулицями Минайською і М. Занько-
вецької. Занедбані старі будови центру доводиться ремонтувати в 
аварійному порядку.

Радянізація Закарпаття розпочалася зі вступом Черво-
ної армії в жовтні 1944 р. Новій владі в Ужгороді дісталася сумна 
спадщина. При відступі угорські окупанти демонтували і вивезли 
цінне промислове устаткування, зокрема фабрики гнутих меблів. 
У 1944–1945 рр. Закарпатська Україна націоналізувала держав-
не майно Чехословацької Республіки й Угорського Королівства – 
установи, підприємства, заводи, фабрики тощо. Всього в краї стали 
державними 253 підприємства.

Наприкінці 1945 р. промислове виробництво в Ужгороді 
досягло довоєнного рівня. Працювали 13 заводів – переважно з 
незначним числом робітників. Для прискореної індустріалізації 
міста спрямували обладнання та іншу техніку, що їх СРСР віді-
брав у розгромленої Німеччини. Із східних регіонів Радянсько-
го Союзу в Ужгород прибули управлінці та інженерно-технічні 
кадри.

У 1959 р. в Ужгороді провели перший радянський перепис 
населення і нарахували 47,4 тис. осіб. Під час перепису населення 
1970 р. в Ужгороді налічили 64,6 тис. жителів, а 1979 р. – 91 тис. У 
1982 р. народився стотисячний ужгородець. За переписом 1989 р. 
Ужгород населяло понад 117 тис. осіб.

 

2  вул. Л. Толстого –
 прохідна швейної фабрики

Перед нами Ужгородська швейна фабрика «Парада». Її за-
початкували 1946 р. як невелику артіль, а 1961 р. реорганізували 
у фабрику. Розпочинали з пошиття спецодягу й матраців. Пізніше 
настала «халатна» доба, коли підприємство забезпечувало жіно-
чими халатами пів-Європи. У жовтні 1976 р. тут створено Закар-
патське швейне об’єднання. 1995 р. засновано закрите акціонерне 
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товариство «Ужгородська 
швейна фабрика». 1998 р. 
зареєстровано власну марку 
«ПАРАДА».

Уд о с к о н а л е н н я 
швей них технологій та ви-
сока кваліфікація кадрів 
сформували привабливу 
репутацію підприємства на 
європейському ринку – у Ве-
ликобританії, Франції, Італії, 
Німеччині, Нідерландах. Фа-
брика виготовляє одяг відо-
мих торгових марок Next, 

Antonelle, Tara Jarmon, Rabe, Hobb’s тощо, є одним із найбільших 
представників міської індустрії. Якщо 1948 р. тут працювало 60 
осіб, то 1972-го – майже 1,5 тис. Нині ПрАТ «Ужгородська швей-
на фабрика» – це 300 працівників, 500 тис. готових виробів на рік. 
Основні виробничі цехи площею 3300 кв. м, склад готових виробів 
– 600 кв. м. Тут розробляють і шиють жіночий та чоловічий одяг: 
жакети, штани, шорти, спідниці, сукні, блузи, плащі, напівпальта.

У другій половині 1940-х в Ужгороді велося здебільшого ін-
дивідуальне будівництво. Для цього 1948 р. міська влада виділила 
106 ділянок, наступного року – ще 144, у 1950-му – 67. Тоді спо-
рудили перший шестиквартирний будинок на вул. Толстого і цех 
артілі «Червоний кондитер» на вул. Мукачівській, 5. Промислове 
будівництво набирає обертів у 1950-х рр.: виросли корпуси заводу 
«Більшовик» на вул. Українській, заводу нестандартного обладнан-
ня, швейної фабрики, ремісничого училища.

Для пожвавлення приватного будівництва у 1953–1954 рр. 
виділено земельні ділянки на Радванці, біля машинно-тракторної 
станції, фанерно-меблевого комбінату тощо. Невдовзі звели 282 
приватні будинки. Цікаво, що в січні 1970 р. в Ужгороді заборо-
нили виділення землі під індивідуальне будівництво. Ця заборона 
тривала двадцятиліття.

Зростання населення призвело до того, що Ужгороду стало 
тісно. Тому 1955 р. місто розширилось на 120 га за рахунок угідь су-

сідніх колгоспів. У цих межах Ужгород розвивався наступне двадця-
тиліття. Тоді звели машинобудівний завод, а на вул. Зеленій (нині 
Лавріщева) облаштували артіль побутового обслуговування (згодом 
– «Смерічка»). У 1956–1957 рр. приступили до освоєння мікр. Шах-
та, зведення кінотеатру «Комсомолець» (нині «Ювентус»), кварталу 
по вул. Шопена і Тіхого, школи-інтернату по вул. Загорській, онов-
лення систем каналізації та електропостачання.

Фанерно-меблевий комбінат розширив виробництво стіль-
ців і шаф. Колектив Ужгородської електростанції пустив світло в 
сім навколишніх сіл. Радванський каменедробильний завод одер-
жав сучасне устаткування – екскаватор, шарові лопати, конусні 
дробарки, бульдозери тощо. Ужгородський винрадгосп обробляв 
300 га плантацій, а механізований винзавод випускав марочне 
вино «Ужгородське».

3  пл. Б. Хмельницького –
 готель «Ужгород»

У січні 1960 р. оформили контури південної промислової 
зони, вирішили звести універмаг «Україна» і готель «Ужгород», 
який завершили 1966 р., нині тут 128 комфортабельних номерів, 
оснащених усіма вигодами: ванною кімнатою, феном, кондиціо-
нером, кабельним ТV, телефоном, міні-баром та Інтернетом. Ще з 
радянського часу фешенебельний фасад, мармурові сходи, блиск 
розкішних люстр готелю викликали у пересічних людей сплеск 
емоцій. Як пригадує професор Роман Офіцинський (розпочав на-
вчання на історичному факультеті Ужгородського університету 
у вересні 1986 р.), проживання у двомісному номері «Ужгорода» 
коштувало на добу 5 радянських карбованців станом на 1986 р., 
тобто на початку перебудови. Для порівняння: у купе потягом зі 
Львова до Ужгорода тоді можна було дістатися за 6 крб., а літаком 
– за 9 крб.

У місті виросли цегляні багатоповерхові «хрущовки». У 
першій половині 1960-х рр. стали до ладу завод побутової хі-
мії, авторемонтний та механічний заводи, ремонтно-монтаж-
ний комбінат. «Ужгородприлад» веде відлік із листопада 1962 р. 
Він виріс на околиці міста – мікр. Боздош. У першій половині 
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1970-х на заводі ввели в дію два виробничих корпуси площею 
15,4 тис. кв. м.

1960-ті рр. стали переломними в розбудові Ужгорода. Адже 
відкрили просп. 40-річчя Жовтня (нині Свободи), приступили до 
газифікації міста, реконструювали пл. Возз’єднання (Петефі) зі 
сквером, звели ряд 9-поверхових житлових будинків. Якщо за ге-
неральним планом 1955 р. Ужгород розбудовувався в розрахунку 
на 65 тис. населення, то від 1968 р. вже орієнтується на 100 тис. 
осіб. Задумано будівництво об’їзної дороги, станції технічного об-
слуговування автотранспорту на вул. Краснодонців (Блистіва).

У 1968 р. повінь частково зруйнувала Підзамковий міст. За 
майже 1 млн. крб. спроектовано і побудовано новий міст, що слу-
жить досі. Того ж 1968 р. в колишньому винному підвалі відкри-
то підземний ресторан «Скала». Протяжність його п’яти залів на 
глибині 20 м становила близько півкілометра. Наприкінці 1970 р. 
вирішили збудувати Підвісний міст у Комсомольському (Боздось-
кому) парку.

У 1960-х з’явилася низка наукових, спортивних і культур-
них установ: Станція візуальних і фотографічних спостережень за 
штучними супутниками Землі на вул. Далекій, видавництво «Кар-
пати», амфітеатр, ДЮСШ на вул. Заньковецької (нині спорткомп-
лекс «Юність»), сувенірна фабрика «Художпром», гуртожитки 
Ужгородського університету.

4  просп. Свободи –
 універмаг «Україна»

У 1969 р. звели найбільший міський універмаг «Україна» 
(вигорів 1 лютого 2016 р.), а невдовзі – найбільший гастроном «Бі-
лочка» (нині супермаркет «Вопак»). У першій половині 1970-х у 
місті споруджено 7 підприємств, 3 тис. квартир. Формується ра-
дянський житловий стандарт: на зміну чотириповерховим ідуть 
п’ятиповерхові будинки. В останніх поряд з одно- і двокімнатними 
квартирами стає більше трикімнатних. Розширюються подвір’я.

Активно велася забудова вул. Грушевського, мікрорайонів 
Перемога і Перемога-2. На середину 1970-х у цих новобудовах про-
живало близько 11 тис. осіб. Чеські та словацькі майстри звели се-

рію будинків по вул. Минайській. Серед найвідоміших новобудов 
– магазин «Таллінн» 1974 р., восьмиповерховий Будинок побуту 
1978 р. Виник мікр. БАМ, де розпочали будівництво університет-
ського містечка (гуртожиток, навчальний корпус), поліклініки на 
1200 щоденних відвідувань, лікарні на 530 ліжок.

Спостерігається сплеск дачного будівництва. В Ужгороді 
1985 р. було 7,9 тис. житлових будинків. Місто значно розшири-
ло свої межі. До нього 1981 р. включили села Горяни, Доманинці, 
Дравці. У другій половині 1980-х рр. увели в експлуатацію драма-
тичний театр на 815 місць, спорткомплекс «Юність», а на Студент-
ській набережній – Палац дітей і юнацтва (ПАДІЮН).

5  вул. Мукачівська –
 перехрестя вулиць Мукачівська і Робоча

Ми напроти примі-
щення колишнього Спеці-
ального конструктурського 
бюро засобів аналітичної 
техніки. Від 2006 р. – це На-
уково-дослідний інститут 
засобів аналітичної техніки 
УжНУ. Тут розробляють ад-
сорбційні чутливі елементи і 
пожежні газові сповіщувачі, 
а на постійній виставці пред-
ставлені науково-технічні 
розробки та інноваційні проекти Наукового парку «Ужгородський 
національний університет».

Від радянських часів зберігають промислове лідерство 
успішно діючі в Ужгороді 
коньячний завод, швейна 
фабрика, «Турбогаз», «Хен-
кель-Ужгород» (пральні по-
рошки і товари побутової 
хімії). Ужгородські заводи і 
фабрики експортували про-

Розробки НДІ засобів аналітичної 
техніки
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дукцію до 26 країн. Насамперед – «Ужгородприлад», «Тиса», «Тур-
богаз». Останній забезпечував устаткуванням трансконтинен-
тальний експортний газопровід Уренгой–Помари–Ужгород. Завод 
побутової хімії виробляв продукцію під єдиною товарною маркою 
з чехословацькою фірмою «Сполана».

6  вул. Болгарська, 3

Перед нами завод 
«Ужгородський Турбогаз» – 
провідний виробник устат-
кування для нафтогазової 
галузі, гірничої металургії, 
автомобілебудування. Завод 
розміщено на ділянці 41,5 га. 
Площа його виробничих 
приміщень – 113,3 тис. кв. м, 
складів – 20 тис. кв. м, офісів 
– 26,4 тис. кв. м, теплиці під 
склом – 0,5 га.

«Турбогаз» бере свій початок з невеликого підприємства, 
заснованого 1908 р., де виготовлялися сита для млинів тощо. Від 
1945 р. – металообробний завод «Перемога». Його назва неодно-
разово змінювалася, поки 1976 р. підприємство не перепрофілю-
вали в «Ужгородський експериментальний завод газотранспорт-
них турбоустановок», а 1998 р. – в «Ужгородський Турбогаз». На 
піку діяльності, у 1991 р., тут працювали 2,4 тис. спеціалістів, нині 
‒ майже 300. Вони виробляють деталі для газових мереж, фільтру-
вальні установки для газових турбін, дитячі майданчики, декора-
тивне литво, чавунні лавиці, люки, решітки і т. п.

Неподалік «Турбогазу» побудовано інший індустріальний 
гігант радянських часів. Свій відлік завод «Електродвигун» веде з 
міського мітингу, від якого залишилася пам’ятна пластина: «Тут 19 
червня 1979 року закладено перший камінь у фундамент заводу, 
що споруджується в м. Ужгороді на виконання міжурядової угоди 
СРСР і ЧССР про створення спеціалізованого виробництва в галу-

зі асинхронних двигунів». Сюди прислали фахівців заводів «Елек-
тромотор» (м. Полтава) та «Уралелектромотор» (м. Мєдногорськ 
Оренбурзька обл.). Завод звів житло для своїх працівників: 6 бага-
топоверхівок на вулицях Толстого і Залізничній, 2 гуртожитки на 
вулицях Джамбула (Комендара) і Коритнянській.

7 січня 1981 р. завод отримав статус діючого підприємства, 
а перший електродвигун зійшов з конвеєра в 1983 р. Електродвигу-
ни мали попит в Україні (Донецький завод холодильників, Сумське 
машинобудівне об’єднання ім. Фрунзе) і за кордоном – Італія, Ні-
меччина, Угорщина, Польща. У 1990 р. директором заводу призна-
чений Йосиф Горват, який після проведення масової приватизації 
став його власником. Завод нині левову частку своєї продукції по-
стачає до країн Євросоюзу.
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Маршрут екскурсії: 

пл. Театральна

наб. Незалежності (1)

наб. Незалежності (2)

наб. Незалежності (3)

наб. Незалежності (4)

пл. Народна

«Слава Україні!» – «Героям слава!» Такими словами розпо-
чинається екскурсія визначними місцями українського Ужгорода, 
котру зазвичай присвячують Дням Незалежності (номінальний 24 
серпня – 1991 р. парламент схвалив Акт про незалежність, реаль-
ний 1 грудня – 1991 р. народ проголосував за незалежність), Со-
борності 22 січня, народження Тараса Шевченка 9 березня.

1  пл. Театральна –
 біля Пішохідного мосту

Екскурсію розпочнемо на пл. Театральній біля Миколай-
чика з розповіді про етнічну динаміку. Протягом останнього сто-
ліття частка українців зросла в Ужгороді більш як утричі й сягає 
нині майже 80%. Етнонім «український» утвердився на Закарпатті 
в міжвоєнний період у результаті кипучої праці інтелігенції, а по-
літонім «Україна» – завдяки геополітичним трансформаціям.

У приміщенні, яке нині займає Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок «Бавка», у міжвоєння діяв перший у краї 
сталий професійний театр під керівництвом видатного актора і ре-
жисера Миколи Садовського (1856–1933). Про це свідчить бронзо-
ва меморіальна дошка на будівлі. «Руський театр при «Просвіті» в 
Ужгороді» створений 15 січня 1921 р. Невдовзі, 21 квітня, тут вша-
нували 60-ту річницю смерті Т. Шевченка. Концерти, присвячені 
пам’яті Т. Шевченка, відбувалися на сцені театру майже щороку.

Як саме виник цей театр? У Києві в січні 1919 р. створили 
Українську республіканську капелу. У лютому 1919 – липні 1920 рр. 
вона у складі 80 осіб під ору-
дою диригента О. Кошиця 
з успіхом концертувала в 
Європі – у Чехословаччині, 
Австрії, Швейцарії, Фран-
ції, Бельгії, Нідерландах, Ве-
ликобританії, Німеччині. У 
липні 1920 р. в Берліні капе-
ла розпалася на три окремі 
хори, один з яких на чолі з 
Олексою Приходьком осів в 
Ужгороді як музично-драма-
тичне товариство «Кобзар». 
Хористи об’єдналися з ама-
торським гуртком і в січні 
1921 р. започаткували ста-
лий «Руський театр Товари-

Меморіальна дошка М. Садовському. 
1995 р. Скульптор Михайло Белень. 

Пл. Театральна, 8
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ства «Просвіта» в Ужгороді». У квітні-вересні 1921 р. його режисе-
ром працював Борис Крживецький, згодом керівник українських 
аматорських театрів у Празі та Оломоуці (Чехія).

У житті Миколи Садовського Ужгород з’явився після Льво-
ва, де він тимчасово жив без сталого заробітку. «Просвіта» засну-
вала професійний театр і запросила 64-річного Садовського на 
посаду директора і режисера. Тут він здійснив знакові постановки 
української класики – оперу С. Гулака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм» і драму І. Котляревського «Наталка Полтавка». Від них 
веде відлік сучасне професійне театральне життя Ужгорода.

Перебування в Ужгороді М. Садовський описав у спогадах 
«Підкарпатщина». Прибув сюди зі Львова через Ужоцький перевал 
18 серпня 1921 р. Адвокат Михайло Бращайко (1883–1973), молод-
ший брат Юлія Бращайка (1875-1955) – голови Товариства «Про-
світа» в Ужгороді упродовж всього існування (до 1938 р.), підшукав 
йому помешкання по вулиці Берчені, 43. Голова театральної комісії 
«Просвіти» А. Волошин висловив режисерові повну підтримку.

Бенкет на честь М. Садовського «Просвіта» влаштувала в 
ресторані 21 серпня 1921 р. Перебіг бенкету описаний у тогочасній 
ужгородській пресі. Були присутні 65 осіб. Перший тост виголосив 
Ю. Бращайко, який відзначив, що М. Садовського запрошено ди-
ректором Руського театру за згодою чехословацького президента 
Т. Масарика. Основні біографічні віхи Садовського згадав у тості 
член правління «Просвіти» М. Бращайко. Садовський подякував 
обом промовцям, висловивши радість, що на старість працювати-
ме ще й на Підкарпатській Україні. Потім виступило багато пред-
ставників ужгородської інтелігенції.

Оскільки професійних акторів у краї не знайшлося, сценіч-
ної майстерності вчили аматорів. В Ужгород запросили помічника 
режисера Миколу Миленка, акторів Павла Чугая, Миколу Певного, 
Олексу Левитського, драматурга Спиридона Черкасенка з дружи-
ною Євгенією та її сестрою Валентиною Івановою. Відомий худож-
ник-імпресіоніст Микола Кричевський (1898–1961) працював ак-
тором і декоратором театру. У 1923 р. він із Садовським виїхав до 
Праги, а з 1929-го жив у Парижі.

Сезон відкрився 22 вересня 1921 р. оперою С. Гулака-Арте-
мовського «Запорожець за Дунаєм», в якій М. Садовський виконав 

головну роль Івана Карася. У спогадах він пояснив: «У складі ужго-
родської публіки було багато чехів, мадярів, мадярських жидів і 
обмадяреної карпаторуської інтелігенції, яка, звичайно, мало що 
розуміє українську мову, і їй легче, хоч нічого з слів не розуміть, а 
все ж таки вухом одчуватиме насолоду з українського співу: тому я 
і вибрав п’єсу «Запорожець за Дунаєм».

У першому сезоні (1921–1922) за основу репертуару Мико-
ла Садовський узяв українську класику, у другому (1922–1923) – 
зарубіжну драматургію. Загалом в Ужгороді поставив 52 вистави. 
«Просвіта» відзначила 40-річчя сценічної діяльності (відлік з осені 
1881 р.) й окремо 65-річчя корифея. 19 листопада 1921 р. ювіляра 
вшановано «Наталкою Полтавкою» в його ж постановці. Ролі ви-
конали: Наталка – Валентина Іванова, виборний – Микола Садов-
ський, возний – Олекса Левитський, Терпилиха – Марія Дніпро-
ва-Приємська, Микола – Павло Чугай, Петро – Василь Шевченко. 
Свято висвітлила українська преса й за межами Чехословаччини.

Будучи в Ужгороді 30 грудня 1921 р., прем’єр-міністр Че-
хословаччини Едвард Бенеш подивився «Запорожця за Дунаєм» і 
запросив театр на гастролі до Праги. У чехословацькій столиці в 
травні 1922 p. глядачі побачили дев’ять вистав: «Наталку Полтав-
ку» І. Котляревського, «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемов-
ського, «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького, 
«Бондарівну», «Суєту» І. Карпенка-Карого, «Бояриню» Лесі Укра-
їнки, «Молоду кров» В. Винниченка, «Ревізора» М. Гоголя і «Ліс» 
О. Островського.

Микола Садовський залишив Ужгород через сварку з про-
відним актором Миколою Певним, якого спересердя звільнив. Ко-
лектив виступив проти свавілля керівника, що не хотів визнавати 
помилки. Після завершення дворічного контракту з «Просвітою» 
у серпні 1923 р. Садовський перебрався у Прагу, а звідти – в ра-
дянську Україну. Пізніше в ужгородській пресі з’явився некролог із 
такими словами: «В першій половині лютого 1933 р. поспіла сумна 
вістка про смерть Миколи Садовського, цього найбільшого артис-
та й режисера, якого знає донині наш театр».

Навпроти Лялькового театру на Київській набережній 
розмістився Закарпатський обласний державний український му-
зично-драматичний театр імені братів Шерегіїв. Будівлю для ньо-
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го зводили близько 20 років – драмтеатр отримав це приміщення 
1990 р. Доти він функціонував у «старому театрі» на Театральній.

2  наб. Незалежності –
 гімназія

Лінгвістична гімна-
зія ім. Т. Шевченка, колиш-
ня «Перша школа», розміс-
тилася в ошатній споруді 
на початку набережної Не-
залежності. Сама ж будівля 
є пам’яткою архітектури, 
збудована 1912 р. за проек-
том Карла Коха. Спочатку 
тут була Ужгородська угор-
ська королівська державна 
горожанська дівоча школа, 
згодом – чеська горожан-
ська, опісля – чоловіча се-
редня школа № 1. Із 1955 р. 
вона стає змішаною за-
гальноосвітньою трудовою 
політехнічною середньою 
школою. У 1959 р. школі 
присвоєно ім’я Т. Шевчен-
ка, а з 1960 р. запровадже-
но поглиблене вивчення 
англійської мови.

Це один із найкращих навчальних закладів у краї, яко-
му щастило на талановитих керівників. 2013 р. директор гімназії 
Михайло Мегеш домігся реконструкції фасаду 100-літньої будів-
лі. Заклад має потужну базу, аби поглиблено навчати дітей укра-
їнської, англійської та німецької мов. Раніше, у радянський час, із 
цією школою конкурувала школа № 3, котра навчала російською. 
Хоч у ті часи україномовних шкіл в Ужгороді було багато, але ро-
сійськомовні посідали провідне місце. У них навчалися діти, чиї 

батьки вважали російську престижнішою за українську. Проте цей 
стереотип після появи незалежної України поступово зник.

Пам’ять про українського генія Тараса Шевченка увічнено 
в Ужгороді не тільки наданням його імені Лінгвістичній гімназії 
та барельєфом на її стіні 1987 р., а й встановленням у 1999 р. мо-
нумента на центральній площі – Народній. Також на пл. Народну 
виходить вул. Т. Шевченка.

3  наб. Незалежності –
 пам’ятник А. Волошину

Перед нами пам’ят-
ник Августину Волошину, 
Президентові Карпатської 
України, Герою України. Як 
відомо, у жовтні-листопаді 
1938 р. Ужгород був столи-
цею автономії, що невдо-
взі назвалася Карпатською 
Україною. А. Волошин на-
лежить до чільних постатей 
національного відродження, 
з 1902 р. він редагував одну 
з перших українських газет 
– тижневик «Наука», що зна-
ний з 1922 р. під символіч-
ною назвою «Свобода».

Протягом двох де-
сятиліть Августин Волошин 
очолював Ужгородську вчи-
тельську семінарію, котра 
виховала нову генерацію па-
тріотичної інтелігенції. Певна частина студентської молоді потра-
пила під вплив Організації українських націоналістів, заснованої 
у Відні 1929 р. Крайовий осередок ОУН на чолі з викладачем семі-
нарії Стефанією Новаківською гучно дебютував 1 червня 1930 р., 
коли 18-літній студент Федір Татинець у центрі міста вчинив не-

Барельєф Т. Шевченку. 1987 р. 
Скульптор Іван Маснюк.  

Наб. Незалежності, 4

Пам’ятник А. Волошину. 2003 р. 
Скульптор Михайло Михайлюк. 

Наб. Незалежності
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вдалий замах на 71-річного лідера місцевих русофілів Євменія Са-
бова, греко-католицького священика.

4
 наб. Незалежності –

 перетин наб. Незалежності, 
 пл. О.  Пушкіна і вул. братів Бращайків

Як уже йшлося, адво-
кати Юлій та Михайло Бра-
щайки належать до когорти 
політичних і культурних дія-
чів Закарпаття. Михайло го-
ловував на Всенародних збо-
рах у Хусті 21 січня 1919  р., 
коли вперше проголошено 
бажання краю увійти до 
складу незалежної України. 

Згодом брати Бращайки стали одними із засновників крайової 
«Просвіти». Ю. Бращайко її незмінно очолював. М. Бращайко був у 
1932–1938 рр. видавцем і редактором впливової газети національ-
но-демократичного спрямування «Українське слово». Цей якісний 
часопис гуртував критично мислячих людей. Популярність мали 
фейлетони вченого, педагога і письменника Володимира Бірча-
ка, котрий придумав собі жартівливий «італійський» псевдонім 
«Н.А.Коліні».

Отож, коли говоримо про Ужгород український, то велике 
значення слід надати культурно-освітній діяльності, зокрема, то-
вариства «Просвіта», котре було дуже активним у 1920–1930-х рр. 
«Просвіта» мала філії у всіх поселеннях краю, пропагувала наці-
ональні ідеї через мережу читалень, численні гуртки аматорсько-
го мистецтва – музичного, театрального тощо. Саме «Просвіта» 
утвердила українську емблематику в Ужгороді. Післявоєнна її фік-
сація тоталітарним режимом була вимушеною тактико-технічною 
дією. Тому симетрично до нинішньої набережної Незалежності че-
рез Уж з’явилася Київська набережна з прекрасною каштановою 
алеєю. Таким чином перекинуто місток єднання між провінційним 
Ужгородом і столицею – містом Києвом, чиїм символом є каштани.

Якщо деталізувати українські маркери Ужгорода, то варто 
згадати і вул. Українську в мікр. Радванка, й універмаг «Україна», 
котрий декілька десятиліть вважався найбільшим торговельним 
закладом на Закарпатті. Його збудовано 1969 р. Після пожежі 1 лю-
того 2016 р. універмаг на реконструкції.

5  наб. Незалежності –
 пл. Народна, 1

Мало хто знає, що в Ужгороді є Будинок жандармерії. Нині 
це медичний факультет університету. Проте будівлю зводили спе-
ціально для чехословацьких жандармів, які стежили за громад-
ським порядком і політичною ситуацією. Згаданий виш засновано 
19 липня 1945 р. як Закарпатоукраїнський державний університет, 
згодом – Ужгородський державний, нині – Ужгородський націо-
нальний. Свою діяльність він розпочав одразу як український ви-
щий навчальний заклад, хоча на початку місцеві русофіли прагну-
ли бачити його російським. На площі перед будівлею факультету в 
листопаді 2016 р. закладено 
меморіальний камінь про 
те, що на цьому місці поста-
не пам’ятник українським 
жертвам радянських голодо-
морів 1921–1923, 1932–1933, 
1946–1947 рр.

Велика площа, що че-
рез річку напроти, названа 
на честь визначної постаті 
минулого України – гетьма-
на Богдана Хмельницького. 
З ним пов’язане державо-
творення середини XVII ст., 
а новітнє увічнено 22 січня 
2017 р., у День Соборності, 
коли відкрито бронзовий 
барельєф голові Української 
Центральної Ради Михай-

Барельєф М. Грушевському. 2017 р. 
Скульптор Богдан Корж.  

Пл. Народна, 3



І. Історичні віхи 1.6. Ужгород український90 91

лу Грушевському на фасаді Будинку профспілок (пл. Народна, 3). 
Закарпатський скульптор Богдан Корж зобразив Грушевського з 
книгами, в одній з них рука фігури тримає закладку, символізуючи 
подальше творення історії.

6  пл. Народна –
 партерний газон

В Ужгороді монумент Т. Шевченку (скульптор Михайло 
Михайлюк, архітектор Володимир Лезу) урочисто відкрито у бе-
резні 1999 р. на престижній площі Народній перед головною будів-
лею обласної влади. Таким чином завершилась виснажлива епопея, 
що тривала півтора десятиліття. Адже від 1983 р. періодично ого-
лошували конкурси на проект пам’ятника, підбирали місце роз-

ташування, накопичували 
кошти, які з’їдала інфляція. 
Цікаво, що саму скульптуру, 
на яку пішло 3 тонни бронзи, 
відлили у Львові коштом віт-
чизняних меценатів. Поста-
мент із сіро-зеленого граніту 
і чорного андезиту виготов-
лено на пожертви україн-
ської діаспори.

У скульптурі втілено 
образ пророка, в одязі якого 
прочитується нескроєний 
кравцем плащ, який пере-
ходить у тогу філософа, що 
спадає аж до ступень. Кис-
ті рук, складені на грудях, 
символізують упевненість 
і зосередження. На облич-
чі задумлива тривога. Для 
пам’ятника вибрано півден-
но-східну орієнтацію задля 
належного освітлення брон-

зової фігури на постаменті. Згідно з актом ревізії виконаних ро-
біт, усі етапи спорудження пам’ятника обійшлися на момент його 
відкриття майже у 185 тис. грн., або, з урахуванням зміни курсів 
валют, близько 87 тис. дол. США.

Загалом же на Закарпатті в часовому проміжку від 1957-го 
до 2012-го р. Шевченку встановлено 18 пам’ятників, погрудь, бюс-
тів, горельєфів у 15 поселеннях: у містах Берегово, Виноградів, Му-
качево, Рахів, Ужгород, Хуст, селищах Великий Березний, Великий 
Бичків, Воловець, Королево, Міжгір’я, селах Великі Лучки, Заріччя, 
Колочава, Лопухів.

Державною (нині Національною) премією ім. Т. Шевченка 
нагороджено 12 представників української культури – вихідців із 
Закарпаття: композитор Євген Станкович (1977), скульптори Ва-
силь Свида (1983) і Василь Сідак (2008), літературознавець Олекса 
Мишанич (1988), прозаїки Іван Чендей (1994) і Мирослав Дочи-
нець (2014), художники Юрій Герц (1994), Андрій Бокотей (2002) 
і Володимир Микита (2005), поети Петро Скунць (1997), Дмитро 
Кремінь (1999), Петро Мідянка (2013). Творчі здобутки закарпат-
ських лауреатів Шевченківської премії повсякчас викликають під-
вищений інтерес, про що свідчать тематичні книжки «Закарпатці 
– лауреати Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка» (2003), 
«Закарпатські митці – лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шев-
ченка» (2008), укладені та видані в Ужгороді.

У Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бок-
шая зберігаються дві роботи Тараса Шевченка, які передав у 1948 
і 1952 рр. Київський державний музей українського мистецтва. Це 
офорти «Дари в Чигирині» (1844) та «Притча про виноградаря» 
(1858). Як відомо, графічна техніка офорта винайдена для ілюстра-
ції книжок. Ідеться про мідну пластинку, на якій пишуть сталевою 
голкою. Т. Шевченко створив «Дари в Чигирині», коли подорожу-
вав Україною. Він зобразив послів іноземних держав на прийомі в 
гетьмана Богдана Хмельницького. «Притча про виноградаря» – на 
біблійну тематику.

Від листопада 2013 р. Україна в нелегкій ситуації, досі 
триває російська агресія… Це відчутно в Ужгороді. Варто роз-
повісти про кілька наймасовіших акцій, що відбувалися в місті 
у минулому столітті. Зокрема, 17 жовтня 1937 р. з нагоди з’їзду 

Пам’ятник Т. Шевченку. 1999 р. 
Скульптор Михайло Михайлюк.  

Пл. Народна
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«Просвіти» теперішньою площею Народною пройшлося 30-ти-
сячне зібрання людей з різних куточків краю. Стільки ж осіб у 
той час проживало в самому місті. Можна засумніватися у цій 
цифрі, проте ніхто ні тоді, ні тепер не спростував ці дані.

Першу річницю очищення від військ гітлерівської коалі-
ції та радянізації Закарпаття відзначили 27 жовтня 1945 р. Тоді в 

урочистій ході перед будів-
лею Народної Ради Закар-
патської України в Ужгороді 
взяло участь близько 10 тис. 
осіб. У газетних репорта-
жах, написаних за гарячими 
слідами, ішлося про найве-
лелюдніше зібрання у краї, 
проте, як бачимо, це не від-
повідає дійсності.

Окремої згадки заслуговує масова кількаденна акція у 
зв’язку із проголошенням незалежності країни. Вона пройшла без-
посередньо перед адміністративною будівлею на площі Народній 
наприкінці вересня 1991 р. Багато хто пам’ятає Помаранчеву ре-
волюцію 2004-го. Ужгородом пройшлася тоді майже 25-тисячна 
маніфестація. Взимку 2013–2014 рр. спостерігалася подібна ситу-
ація, що тривала три місяці та супроводжувалася народною ходою 
(5–7 тис. учасників) центром міста, зокрема й наб. Незалежності. 
Отака історія українського Ужгорода: суперечлива, але вражаюча.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Відколи місто називають Ужгородом?
2. Які дискусії ведуться щодо місця заснування Ужгорода?
3. Звідки походить топонім Унгвар?
4. Що відомо про князя Лаборця?
5. Чи штурмувало насправді городище Унг військо вождя Алмо-

ша?
6. Чию облогу витримав Ужгород у 1086 р.?
7. Коли Ужгород уперше з’явився на картах світу?
8. За яких умов Ужгородом заволоділи графи Другети?
9. Звідки походили Другети?
10. На які гілки розділився рід Другетів?
11. Що відомо про первісну Ужгородську фортецю?
12. Коли звели Горянську ротонду?
13. Що знайшли археологи поблизу ротонди в Горянах?
14. Коли і за яких обставин виявили фрески Горянської ротонди?
15. До якої художньої школи і стилю належить фресковий розпис 

ротонди в Горянах?
16. Коли Ужгород отримав право на проведення щотижневого 

ярмарку?
17. На який день припадав щотижневий ярмарок у середньовіч-

ному Ужгороді?
18. Який ярмарок проводився в Ужгороді на початку XV ст. у 

травні?

Значок 1937 р.
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19. Коли згадано «ректора школи міста Ужгород»?
20. Який статус отримав Ужгород 1430 р.?
21. У зв’язку з чим в Ужгородському замку викарбували герб 

Другетів і дату 1598?
22. Що зображено на міській печатці Ужгорода 1635 р.?
23. Спадкоємцем і наступником якого навчального закладу є 

Ужгородський національний університет?
24. З якою подією збігається початок діяльності єзуїтів в Ужгороді?
25. Де саме (ідеться про будівлю) уклали Ужгородську унію?
26. Хто був останнім власником Ужгорода з роду Другетів?
27. Де росте найстаріше дерево Ужгорода – платан?
28. Із скількох вулиць складався Ужгород наприкінці XVII ст.?
29. Скільки осіб проживало в Ужгороді у XVIII–XIX ст.?
30. Назвіть історико-культурні об’єкти Ужгорода, що пов’язані з 

Першою світовою війною.
31. Чи бував солдат Швейк як літературний персонаж в Ужгоро-

ді?
32. Яка висота пам’ятника воїнам Першої світової війни на площі 

Еґана в Ужгороді?
33. Де в Ужгороді знаходяться військові цвинтарі Першої світової 

війни?
34. Коли Ужгород став адміністративним центром Підкарпат-

ської Русі?
35. Який навчальний заклад очолював Августин Волошин?
36. Що таке «рафанда»?
37. Що означає мікротопонім Галагов?
38. Чим відомий в Ужгороді архітектор Франтішек Крупка?
39. Що знаєте про «Масарикову школу» в Ужгороді?
40. До якого мистецького стилю належить будівля міського пош-

тамту?
41. Яка довжина Липової алеї?
42. З ким пов’язаний відлік професійного театру в Ужгороді?

43. Хто редагував газету «Українське слово» в Ужгороді?
44. Охарактеризуйте головні етапи промислового розвитку ра-

дянського Ужгорода.
45. Назвіть найбільші підприємства Ужгорода.
46. Коли в Ужгороді започаткували приладобудування і машино-

будування?
47. Назвіть найвідоміші будівлі Ужгорода радянського часу.
48. Коли кількість населення Ужгорода перевищила 100 тис. осіб?
49. Що можна сказати про ужгородську Шевченкіану?
50. Розкажіть про вшанування пам’яті про А. Волошина в Ужго-

роді.
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Розділ ІІ

Культурний 
простір

2.1. Ужгород мультикультурний

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна (1)

пл. Театральна (2)

вул. А. Волошина

вул. Корзо

наб. Незалежності

1  пл. Театральна –
 біля Пішохідного мосту

Ми біля мініатюрного Миколайчика. Міні-скульптура 
може розкрити обличчя епохи не менше, ніж монументи. Біля міні-
пам’ятників фотографуються частіше, ніж біля великих.

Мультикультурність – спосіб співжиття різних наро-
дів-культур і епох в окремому місці. Ужгород являє собою та-
кий приклад, що засвідчено у його будовах, назвах вулиць, 
пам’ятниках, мові населення. Місцева мультикультурність і 
міжетнічна толерантність пройшли довгий шлях, упродовж 
якого чимало втрачено або витіснено із суспільної пам’яті, од-
нак не випадково місто називають «Карпатським Вавилоном». 
Крокуючи вулицями обласного центру, звернемо увагу на етніч-
ні сторінки його історії: болгарську, грецьку, єврейську, італій-
ську, німецьку, ромську, російську, словацьку, угорську, фран-
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цузьку, чеську. Ужгород – український, однак у місті залишили 
слід усі згадані народи.

Демографічна структура міста неодноразово змінювалася. 
У 1691 р. в Ужгороді зафіксували 1,1 тис. жителів і гарнізон замку 
з кількох сотень осіб. У 1800 р. у місті жило майже 3 тис. осіб, у 
1847 р. – 8 тис. На початку 1900-х рр. угорськомовних було 60%, 
україномовних – 24%, німецькомовних – 11%, інших – 5%. У місті 
жило 60% греко-католиків (переважно українці-русини), 15% іуде-
їв, 12% реформатів, 11% римо-католиків. 1930 р. в Ужгороді нара-
хували 26,7 тис. осіб, зокрема 30% чехів і словаків, 25% українців, 
23% євреїв, 18% угорців. На початку ХХІ ст. тут проживало 116 тис. 
осіб, зокрема 78% українців, 10% росіян, 7% угорців, 2% словаків.

Представники різних етносів раніше проживали в окре-
мих районах Ужгорода. До Першої світової війни українці-русини 
жили переважно на його околицях і в довколишніх селах. На Зам-
ковій горі та виїздах на Чоп і Мукачево проживали угорці. Україн-
ська інтелігенція у міжвоєнний період селилася біля кафедрального 
собору і «Старої торговиці» (бл. готелю «Ужгород»), на Радванці й 
околицях. У торговельному центрі (пл. Петефі та Корятовича) пере-
важали євреї. Чехи й словаки населяли мікр. Галагов, вул. Собра-
нецьку, вул. Другетів і частково мікр. Шахта. Там же у таборі жили 
роми (цигани).

До значних міжетнічних протистоянь у місті не доходило. 
У міжвоєння виходило понад 60 газет різними мовами, проводи-
лися спортивні змагання між командами, сформованими за етніч-
ним принципом.

У ХІХ ст. на місце, де нині пл. Театральна, звозили сміття. 
Брукованих вулиць було мало. У чехословацький період проведено 
модернізацію міста, забудовано мікр. Галагов. За однією з версій, 
ця назва походить від італійського «da lago» – «від озера», бо тут 
за франко-італійських графів Другетів простягалися підтоплені 
Ужем болотисті угіддя. Правління Другетів вплинуло на розвиток 
виноробства, поширення італійських і французьких сортів вино-
граду. Виноградна лоза з’явилася на печатці та гербі міста.

У 1840-х рр. Ужгород відвідали російський славіст Ізмаїл 
Срезневський та угорський поет Шандор Петефі. Поет зупинив-
ся у корчмі «Чорний орел» 1847 р. Він порівняв місто з бридким 

п’яницею. В ужгородців оригінальне почуття гумору, оскільки іме-
нем поета названо площу, де колись стояла та корчма. І. Срезнев-
ський, навпаки, похвалив місто в 1842 р.: «Унгвар порядне містечко, 
все вкрите садами». Чому так? Можливо тому, що славіст зупинив-
ся не в дешевому закладі, а у дорогій «Короні», що на пл. Театраль-
ній. Ужгород тоді мав як занедбані, так і вишукані будови і вулиці.

Звернімо увагу на довгий наскрізний пасаж праворуч від 
«Корони», що веде з пл. Театральної на вул. А. Волошина. Його збу-
дували на кошти взуттєвого короля Чехословаччини Баті, що мав 
єврейське походження. Кажуть, що він – меценат брукування міста, 
де нині вул. Ракоці та пл. Поштова. На бруківці зношувалася підо-
шва взуття, а це приводило людей до його крамниць. Приватних 
чоботарів Батя витіснив із місцевого ринку дешевою фабричною 
продукцією.

Зліва від скульптурки Миколайчика будова лялькового те-
атру. Її звели 1906 р. Тут виступали аматорські групи – угорська 
«Мозаїка», єврейська «Габіма» та ін. У 1933 р. в місті відбулося 203 
вистави різними мовами: 126 професійними артистами, 77 амато-
рами. 97 вистав дали угорською мовою, 40 – ідиш, 39 – чеською і 
словацькою, 23 – українською, 4 – циганською.

Пасаж Баті нині



ІІ. Культурний простір 2.1. Ужгород мультикультурний104 105

На початку ХХ ст. у міській управі відбулася бурхлива су-
перечка з приводу театру. Ортодоксальні євреї виступили проти 
його будівництва, бо поблизу містилася синагога. Голосування по-
казало значну перевагу прихильників театру: за – 42 голоси, проти 
– 27. При проектуванні між театром і синагогою залишили вільну 
площу для скверика, де потім поставили пам’ятник священику і 
письменнику Є. Фенцику.

На лівому березі Ужа проживала німецька спільнота. У 
1786 р. на запрошення уряду сюди приїхало 20 родин із Швабії. 
Вони мали самоуправління, займалися ремеслами, торгівлею, зем-
леробством. Поступово спільнота асимілювалася. Про них нага-
дують «швабський» дубовий ліс у Горянах, прізвища ужгородців 
(Рінгер, Менке, Крон), кілька довгих будинків на вул. Швабській.

2  пл. Театральна –
 біля філармонії

Ідемо до філармонії – колишньої синагоги ортодоксальних 
євреїв. Її збудували в неомавританському стилі 1904 р. Незважаю-

чи на коштовність будівництва, євреї-ортодокси не робили рекла-
му з її відкриття, а тихо ввійшли, коли все було закінчено.

Зліва від синагоги була будова рабинату, де нині банк. Далі 
бачимо будову біологічного факультету, де колись діяли єврей-
ський культурний центр і пекарня, що забезпечувала мацою місто. 
Частина будови існувала вже в XVII ст. Влітку 2014 р. під час ре-
монту факультету всередині знайшли надписи на івриті та угор-
ською – «Гімназія» та «Єврейська народна школа». Їх відновили.

Погляньмо від синагоги через річку на Православну набе-
режну. Де нині одне з приміщень торговельно-економічного коле-
джу, містилася «Єврейська кухня», котру звели 1933 р. на кошти 
Американського єврейського розподільчого комітету «Джойнт». 
Там годували відвідувачів, а бідних безкоштовно. Де нині школа 
№ 10 з угорською мовою навчання, до Другої світової війни працю-
вала єврейська гімназія. На тому боці річки була ще одна синагога 
– на Радванці, а на вул. Мукачівській є діюча. У центрі міста колись 
були вивіски різних закладів із прізвищами єврейських власників 
– Фрейд, Штарк, Калкштейн, Розенберг та ін.

Євреїв до початку ХІХ ст. в місті було небагато, перша згад-
ка про єврейську родину датована 1575 р. Перша громада з’явилася 
1730 р., а перша синагога – 1767 р. Перепис міста 1691 р. засвідчив, 
що євреї продавали пиво, горілку, мед, орендували митницю. У 
ХІХ ст. сюди переселилося багато євреїв із Галичини. Після Другої 
світової війни їх стало значно менше. На вул. Минайській діяла це-
гельня Мошковича. Там стоїть пам’ятний знак на згадку про гетто. 
Із 14 тис. євреїв, які пройшли через ужгородські гетто, з концтабо-
рів повернулися одиниці.

3  вул. А. Волошина –
 фізичний факультет

У 1691 р. в Ужгороді зафіксовано 10 вулиць, серед них Со-
ляна (нині А. Волошина). Пройдемося вулицею до будівлі фізично-
го факультету – колишнього монастиря василіян. До 1970-х рр. ця 
споруда була найвищою в місті. Біля факультету бачимо будинок 
обласної податкової інспекції, де у ХVIII ст. містилася синагога, що 
пізніше стала рабинською та єврейською дівочою школами.Синагога і рабинат на поч. ХХ ст.
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У дворі фізфаку була церква 1787 р. і грецький цвинтар. Гре-
ки в Ужгороді вкорінились у другій половині XVII ст. Перепис 1691 р. 
зафіксував 6 їхніх крамниць. Пізніше сюди переїхало 35 грецьких 
родин, які втекли з Македонії від турецького переслідування і мали 
прізвища Графіоді, Дімо, Медве, Коста, Болярич та ін. Ужгородські 
греки торгували аж до ХІХ ст., поки їх не витіснили галицькі євреї. 
Греки проживали на вул. Вовняній (О. Духновича) й асимілювалися. 
Останній представник грецької громади помер 1897 р.

4  вул. Корзо –
 комерційний банк

Назва вул. Корзо у перекладі з італійської означає «місце 
для відпочинку» і поширилася за панування Другетів. Ми біля ко-
лишнього торговельного дому «Легіо» (будинок легіонерів, тобто 
ветеранів), де нині філія банку. На першому і другому поверхах 
були знамениті кав’ярня і цукрарня кондитерського короля між-
воєнної Чехословаччини Богуміла Пурма. Сюди часто приходили 
відомі художники А. Ерделі, Й. Бокшай, А. Коцка та ін. Вони роз-
малювали стіни кав’ярні, котрі при радянській владі забілили.

Неподалік розміщалося кафе «Мілленіум», де стався між-
етнічний конфлікт. 7 березня 1919 р. солдати чехословацького ле-
гіону під командуванням італійського офіцера Чіаффі вбили міс-
цевого угорського журналіста Олойоша Повша за провокаційне 
зневажання президента Т. Масарика. Його викрики прізвища Ма-
сарик угорською означали «справляє нужду сьогодні». Конфлікт 
утихомирили.

Напроти хімічного факультету був готель «Ержбет», де у 
міжвоєння функціонувала винарня Ігнаца Ізраеловича, якого за 
велику чорну бороду звали Чорний Жид. Так іменували і винарню, 
де збиралися художники і змагалися, розмальовуючи стіни. Їх по-
стійно забілювали для нових картин.

Поблизу казарм є квартал (вул. Сільвая, Лодія, Мала), який 
називали Мала Прага. Від 1921 р. там квартирували сім’ї військових 
із Чехії та Словаччини. На вул. Сільвая збереглися покриті гонтом 
дерев’яні будинки тих часів. Поряд вул. Бачинського, тоді – Фара-
онів (ще раніше Циганська). Тут у шатрах проживали цигани, про 

яких помилково думали, що 
вони родом з Єгипту. Роми-
цигани займалися бляхар-
ством і ковальством, грали 
на музичних інструментах. 
Такий поділ зберігся донині, 
представник ромської елі-
ти – музикант – ніколи не 
піде жебрати, як відповідний 
прошарок. На вул. Тимірязє-
ва знаходиться школа № 14, 
відкрита 1926 р. як перша у 
світі школа для циган.

Коли в Ужгород при-
були білоемігранти, на Корзо 
і в центрі міста співали ро-
сійські романси. На Право-
славній набережній 1930  р. 
російська громада профінансувала будівництво храму Покрови.

Зверніть увагу на високу будову на пл. Жупанатській. Під 
дахом можна побачити зірку Давида. Нині це приватна будівля, ра-
ніше – синагога неологів.

Колись за стадіоном «Авангард» був горб Калап, бо нагаду-
вав капелюх. Там містилися болгарські поля, де вирощували овочі 
та фрукти, зокрема знаменитий болгарський перець. Ідучи на ри-
нок у місто, болгари на митному пункті на вул. Митній платили 
мито. Історія болгарської спільноти Ужгорода, на жаль, досі не на-
писана.

5  наб. Незалежності –
 біля гімназії

Бачимо будівлю, де донедавна був пункт телефонних і теле-
графних послуг, який з розвитком мобільного зв’язку став нерен-
табельним. Первісно це хасидська синагога 1908 р. – перша залізо-
бетонна споруда міста. Поряд будівля колишньої єврейської мікви 
(лазні), біля якої стояв дім шойхета – ритуального різника птиці.

Перший дзвоник у школі № 14
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Сучасна сторінка мультикультурного Ужгорода впродовж 
останніх десятиліть збагатилася представниками багатьох націо-
нальностей: азербайджанці, вірмени, грузини, індуси тощо. Від-
крилися заклади національних кухонь. Ужгород радо приймає 
всіх, хто стає його патріотами.

2.2.  Колекція народного одягу 
українців Закарпаття
Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

вул. Капітульна

виставковий зал Закарпатського музею народної 
архітектури та побуту

1  пл. Театральна –
 біля Пішохідного мосту

Традиційна культура українців Закарпаття розвивалась 
під впливом політико-правових, соціально-економічних, істори-
ко-культурних, конфесійних, етнічних чинників. Сформувався 
самобутній регіональний комплекс традиційного вбрання, що 
зберіг давню українську культурну основу, а в межах етногра-
фічних груп – етноідентифікуючі ознаки й етнографічно роз-
межувальні риси.

У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту 23 
жовтня 2014 р. відбулась благодійна акція «Невичерпність тради-
цій»: проведено лекцію-презентацію, показ костюмів, відкрито ви-
ставку «Традиційний народний одяг та одягова вишивка українців 
Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.». Основу тематико-екс-
позиційного плану виставки склали автентичні взірці складових 
народного вбрання й одягової вишивки, що зберігаються у фон-
довій колекції скансену. На виставці представлені комплекти жі-
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ночого і чоловічого вбрання гуцулів, бойків і лемків, турянських, 
ужанських, боржавських, тереблеріцьких, тересвянських і коро-
левських долинян.

2  вул. Капітульна –
 перед скансеном

Нами виділено 9 основних одягових комплексів українців 
Закарпаття: гуцульський, тереблеріцький, боржавський, тересвян-
ський, королевський, перечинсько-березнянсько-свалявський, 
ужанський, бойківський, лемківський. Кожен із них, у свою чергу, 
поділяється на кілька локальних варіантів (осередків) із притаман-
ними для них особливостями крою та оздоблення окремих складо-
вих вбрання. Картографування традиційного народного вбрання 
Закарпаття збігається з етнографічним районуванням краю. Хоча є 
певні особливості. Чи не найбільше вони проявились у «контактних 
зонах». Це групи сіл, в яких формування і розвиток традиційного 
народного вбрання відбувались під впливом кількох етнографічних 
груп українців Закарпаття та сусідніх румунських і угорських сіл.

3
 виставковий зал Закарпатського музею 

  народної архітектури та побуту –
 гуцульський одяговий комплекс

У закарпатських гу-
цулів виділяють чотири етно-
графічні райони: ясінянський, 
богданський, рахівський, ве-
ликобичківський. У комплект 
жіночого народного вбрання 
гуцулок входили: сорочка, 
двоплатові пілки («запаски»), 
пояс («окрайка»), безрукав-
ка («кептар»), сукняна курт-
ка («сердак»), кожух, головні 
убори, прикраси, взуття. Ха-
рактерними ознаками крою 
сорочок були розміри, декору-
вання поздовжнього розрізу 
пазухи, бічних пілок-вставок 
і манжет. Для вишивки харак-
терний барвистий геометрич-
ний орнамент і від початку 
ХХ  ст. стилізовані рослинні 
орнаменти. До коротких со-
рочок гуцулки могли одягати 
широкі спідниці («подолки») 
з домотканого лляного по-
лотна, а заможні жінки – ши-
рокі сукняні спідниці («літники») вагою 7-8 кг. Важливою складовою 
вбрання незаміжньої жінки був вінок. Весільні барвінкові вінки («ко-
ронки») у межах Закарпаття побутували лише на Рахівщині.

Характерним плечовим одягом гуцулів була хутряна без-
рукавка («кептар»), оздоблена смугами лисячого хутра, каракулем 
чи смушком, шкіряними аплікаціями, бляшками, китицями і ба-
гатобарвною вишивкою. Верхнім плечовим одягом були хутряні 
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кожухи з довгими рукавами і сукняні куртки. У різних місцевостях 
сукняні куртки називали по-різному: темно-коричневого кольо-
ру – «петек», малинового або червоного – «кришиньик», темно-
чорного – «байбараком», чорного або коричневого – «сердак», без 
оздоблення – «лийбан», оздоблені – «вішітими лийбанами».

Чоловіча сорочка («кошуля») протягом ХVІІІ – першої по-
ловини ХХ ст. істотно змінилася. «Старі кошулі» виділялись від-
сутністю коміра і вільними широкими рукавами, «нові» – прямим 
стоячим комірцем, петельчатими швами («цірками»), рукавами з 
клином («цвікольом»). Поясним вбранням гуцулів були літні ко-
нопляні, лляні штани («гаті», «портки») і зимові сукняні штани 
(«гачі», «холошні») білого, чорного, синього, червоного кольорів. 
Сукняні червоні штани у межах Закарпаття побутували лише у гу-
цулів Рахівщини. Підперізувались вони широкими шкіряними по-
ясами («римінями») або вузькими «букуріями».

Основним видом взуття були постоли з гострими носками, 
«личаки», виготовлені із лика липи або берези. Заможні гуцулки на-
дягали шкіряні чоботи («чижми»). Дівчата і молоді жінки носили 
жовті та червоні чоботи, а старші жінки – чорні. Улюбленим головним 
убором парубків був капелюх («крисаня»). Зимовий стрій гуцула мож-
на було легко визначити за хутряним головним убором («шликом»). У 
межах Закарпаття «шлики» побутували лише у гуцулів Рахівщини.

4  бойківський та лемківський
 одягові комплекси

Вони мають багато спільних рис. У бойків виділяємо між-
гірський та воловецький, а в лемків – великоберезнянський та пе-
речинський локально-територіальні осередки.

Комплект традиційного жіночого вбрання бойків складав-
ся з короткої сорочки («опліччя»), спідниці, фартуха, безрукавки, 
гуні чи кожуха, куртки, головних уборів, взуття. «Опліччя» шили з 
домотканого полотна, з круглим вирізом горловини, скісним розрі-
зом пазухи з правого чи лівого боку, густозібраною нагрудною час-
тиною, довгими рукавами з пришивними манжетами. Переважав 
геометричний орнамент вишивки, а від початку ХХ ст. поширились 
рослинно-квіткові орнаментальні мотиви геометризованих і реаліс-

тичних форм. Геометричний 
орнамент поєднувався з рос-
линним і пташиним.

Безрукавний пле-
човий одяг бойки шили зі 
шкіри, сукна, полотна. Бой-
ківські хутряні безрукавки 
(«камазолі») відрізнялись 
відсутністю китиць, мідних 
бляшок, вишивки. З кепта-
рями ясінянських гуцулів 
їх об’єднує лише смужка 
лисячого хутра. Найяскра-
вішим прикладом полотня-
них бойківських безрукавок 
були воловецькі «вести», які 
за підкроєними деталями 
у вигляді напівкіл подібні 
до боржавських й ужгород-
ських безрукавок.

Верхнім вбранням були гуні з різнокольоровими тканими 
смужками («обшивкою», «латанкою») і шнурками з китицями на 
краях. На початку ХХ ст. поширилися сукняні куртки («уйоші»). 
Святкові жіночі «уйоші» міжгірських бойків мали смужки («пил-
ки») з чорного фабричного сукна і машинні шви у вигляді стилі-
зованих гілочок ялини чи смереки. Воловецькі сукняні куртки ви-
ділялись наявністю чотирьох чи шести кишень, машинних швів у 
вигляді прямих ліній, «кривуль» і «решіточок».

Лише у бойків весільний чепець виконував виключно обря-
дову функцію. У долинян, лемків, угорців чепці були обов’язковим 
елементом вбрання заміжньої жінки. Чорні стрічки і скромна ви-
шивка бойківських чепців контрастно виділялись на фоні пиш-
них лемківських чепців. Бойкині носили червоні або чорні хустки 
(«молодиці»), оздоблені вишивкою і китичками («бойтичками»). 
Поверх них одягали білі та чорні хустки («платини»).

Бойківські постоли («ходаки») були зрізані, з тупим носком, 
слабо оздоблені або не орнаментовані взагалі. Жіночі «ходаки» 



ІІ. Культурний простір 2.2. Колекція народного одягу українців Закарпаття114 115

відрізнялись від чоловічих 
лише тим, що виготовлялись 
з тоншої шкіри, більше і гус-
тіше збирались по боках. Та-
кож носили і «дерев’янки».

Комплект вбрання 
лемкинь включав коротку 
сорочку («опліччя»), спід-
ницю («кабат», «ряшеник»), 
фартух («катран», «шурц»), 
безрукавку («візитку»), 
сукняну безрукавку («камі-
зельку»), куртку («лайбик», 
«реклик», «сірак»), гуню 
(«гунча»), хустку, чепець, 
прикраси з бісеру («монис-
тята», «кризи»), постоли 
(«ходаки»), чоботи («чиз-
ми»). Лемкиня, одягнута в 
«опліччя», що кроїлось із 
густозібраною нагрудною 
частиною, скісним розрі-
зом пазухи з правого боку, 
вузькою пілкою-вставкою 
у задній частині та підточ-
кою («надшувкою»), виді-
лялась на фоні долинянок, 
словачок, угорок. Сорочку 

лемкині від сорочки гуцулки відрізняли за способом вишивання. 
Лемкині вишивали прямо по полотну, а гуцулки – по уставках. У 
1920-х рр. у лемківській одяговій вишивці поширились насичені 
квіткові композиції.

Білі святкові рамлені спідниці та фартухи лемкинь чітко 
вирізнялися з-поміж поясного вбрання бойкинь, долинянок, уго-
рок. Лемківські білі гуні з «кучерями» з червоної оксамитової мате-
рії виділялися з-поміж бойківських із пришивними шнурочками з 
китицями на кінцях. 

Заміжні лемкині надягали чепці, які оздоблювали стрічка-
ми («лентами», «партицями») з вишивкою рослинних мотивів, різ-
номанітними блискітками, лелітками, паєтками, стеклярусом, бісе-
ром, мідним дротом. Важливим компонентом святкового вбрання 
лемкинь були прикраси з бісеру: вузькі «бархатки» і широкі «кри-
зи». «Кризи» в межах Закарпаття побутували лише у лемкинь Ве-
ликоберезнянщини.

Чоловічий одяг бойків і лемків складався з сорочки, літніх 
штанів («гатей»), зимових штанів («холошень»), шкіряного пояса 
(«череса»), плечового і верхнього одягу, головних уборів, взуття. 
Ідеться про довгу сорочку з пілкою-вставкою збоку, глибоким (15-
20 см) розрізом пазухи, довгими рукавами. Сорочки заправлялись 
у штани і підперізувались шкіряним поясом («чересом»), що оздо-
блювався тисненим рослинним чи геометричним орнаментом у 
вигляді ламаних і хвилястих ліній, стилізованих квіток. За розмі-
рами бойківські та лемківські штани були довшими і вужчими за 
долинянські й не декорувались. Для бойків і лемків, як і долинян, 
румунів і словаків, характерні білі, рідше сірі сукняні штани («хо-
лошні»).

Літніми головними уборами були фетрові капелюхи («кри-
сані», «клебані»), солом’яні капелюхи («плетенки»), а зимовими 
– хутряні шапки («кучми», «ковпаки»). Як жінки, так і чоловіки 
надягали шкіряні постоли і чоботи. Лемківські шкіряні постоли 
(«бочкори», «верпці»), як і бойківські та долинянські «ходаки», 
кроїли із зрізаним носком і розрізною п’яткою.

5  перечинсько-березнянсько-свалявський
 одяговий комплекс

У долинян Закарпаття виділяємо шість основних одяго-
вих комплексів: тереблеріцький, тересвянський, боржавський, 
королевський, перечинсько-березнянсько-свалявський, ужан-
ський. Найбільш архаїчне вбрання збереглося у долині р. Тур’я 
(Перечинщина). Тут побутували короткі жіночі сорочки з кру-
глим вирізом горловини, вузьким коміром («обшивкою»), до-
вгими широкими рукавами. Вишивка підкреслено скромна, а на 
білому тлі ледь помітна.
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Спідниці («кабати») 
шили, збираючи у широ-
кі складки («фавди»). До 
збірок верхньої частини 
спідниці пришивали ши-
рокий (5-6 см) пояс, що 
зав’язувався збоку. По-
верх спідниці одягали 
фартух («катран»), поши-
тий у складки з однієї або 
двох піл. По низу фартухи 
оздоблювали фабрични-
ми стрічками («пантлика-
ми»), машинними швами, 
мереживом («чіпками»), 
найчастіше чорного кольо-
ру. Підперізувались жінки 
довгими в’язаними пояса-
ми з китицями на кінцях. 
Обов’язковим елементом 
вбрання заміжньої жін-
ки був чепець. Турянські 

чепці виділялись виступами («рогами») у передній частині. По-
верх чепця заміжні жінки одягали хустку («дуплованку»), яка 
зав’язувалась під підборіддям.

Чоловічий одяг теж має характерні риси. Це коротка со-
рочка («лайданя») з широкими рукавами, вишита білими нитками 
(«білим по білому») по комірцю, розрізу пазухи і збірках у верхній 
частині рукавів. Сорочки були неширокими, зрідка приталеними, 
довгими нижче пояса і заправлялись у штани, вишивались багато-
барвним геометричним чи стилізованим орнаментом. Долинянина 
найчастіше можна було побачити одягнутого у широкі полотняні 
«гаті», які по низу штанин оздоблювали вишивкою, поперечни-
ми загинками і стряпками. У королевських долинян побутували 
«гаті», оздоблені поліхромною вишивкою.

Чоловічим плечовим одягом були безрукавки, виготовле-
ні із різних тканин чи хутра. Найбільш архаїчні форми зберегли 

полотняні та хутряні «лайбики». Етнографічно розмежувальною 
рисою королевських полотняних «лайбиків» була вишивка, вико-
нана техніками «низина», «вирізування», «обмітування». З-поміж 
чоловічих безрукавок виділялись «лайбики» тересвянських доли-
нян, оздоблені шкіряними аплікаціями і вишивкою. На фоні гу-
цульських кептарів і румунських кожків вони виділялись насиче-
ністю орнаментальних композицій. З появою фабричних тканин у 
долинян поширились чоловічі безрукавки («лайбики») з шовкової, 
оксамитової, атласної матерії. Як у жінок, так і у чоловіків верхнім 
одягом були гуні та сукняні куртки («уйоші», «реклики»).

6  ужанський
 одяговий комплекс

Етнографічний район ужанських долинян охоплює українські 
села межиріччя Латориці й Ужа у межах Мукачівського й Ужгород-
ського районів. Тут побуту-
вало жіноче вбрання з корот-
кою сорочкою («опліччям»). 
Вона мала круглий виріз гор-
ловини, довгі широкі рукави 
з вилогами. Зібране довкола 
горловини полотно зшивали 
у вузьку «обшивку». У біль-
шості випадків розріз горло-
вини із неглибоким вирізом 
пазухи влаштовували спереду, 
зрідка – ззаду. У селах поблизу 
Ужгорода і Мукачева пошири-
лись довгі (100-105 см) спідні 
сорочки («плаття») з вибіле-
ного домотканого полотна. У 
селах Ужгородського району 
під словацьким впливом но-
сили дві спідниці – нижню 
(«фодрованець») і верхню 
(«кабат»).
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З-поміж плечового безрукавного вбрання долинянок 
виділялись ужгородські «брюшлаки» з глибоким вирізом гор-
ловини, підшивними шматками матерії («відрізки»), білого 
полотна з виворітної сторони. Подібно до лемкинь Великобе-
резнянщини і турянських долинянок в окремих селах Ужго-
родщини заміжні жінки надягали чепець, який пов’язували 
хусткою.

7  боржавський
 одяговий комплекс

Етнографічний район боржавських долинян охоплює межи-
річчя Боржави і Латориці – села Іршавського, Свалявського, Мука-
чівського (на схід від Мукачева), українські села Виноградівського 
і Берегівського районів. Найбільш архаїчну форму зберіг комплекс 
жіночого вбрання із додільною сорочкою у верхів’ї Боржави: поздо-
вжній розріз пазухи на задній пілці, верхня частина передньої пілки 
(«пазуха») завершувалась червоною, рідше синьою «краскою», «чел-

леницею», вузенький комір 
і манжети («зап’ястники»), 
вишивка на рукавах.

До поясного вбрання 
боржавських долинянок на-
лежать фартухи і домоткані 
пояси. Виділяються фартухи 
жінок старшого віку, пошиті 
з чорної фабричної матерії. 
Бічні сторони і низ фартуха 
декорували яскравою полі-
хромною вишивкою. У тере-
блеріцьких, тересвянських і 
боржавських долинянок по-
бутували хутряні безрукав-
ки, сукняні куртки, гуні. У 
верхів’ї Боржави побутува-
ли короткі чорні жіночі гуні 
(«петики»). 

8  тереблеріцький
 одяговий комплекс

У межиріччі Ріки і Тереблі в Хустському, Тячівському і Між-
гірському районах, як і в Боржавській долині, побутував комплекс 
жіночого вбрання з дов-
гою додільною сорочкою. 
Її риси – вишита нагрудна 
частина «пазуха», загинки 
(«гайташі»), фодри на ру-
кавах, вишивка на рукавах. 
Сорочки підперізували фар-
тухами. Пояси тут не побу-
тували. Ознакою плечового 
безрукавного вбрання тере-
блеріцьких долинянок були 
хутряні «бунди», в’язані «ка-
мізельки», атласні, шовкові 
чи оксамитові «лайбики». 
Слід також виділити дівочі 
весільні вінки («корони»), 
виготовлені з кори липи й 
декоровані фабричними 
тканинами, бісером, стекля-
русом, нитками, монетами 
(«гусошами»).

9  тересвянський
 одяговий комплекс

У поріччі Тересви Тячівського району і лівобережжя 
Тиси від с. Велятино Хустського до с. Хижа Виноградівського 
районів побутувала «волоська» довга жіноча сорочка. Вона ви-
ділялась прямокутним вирізом горловини, дрібним збиранням 
(«морщенням»), вузенькими воланами, поєднанням кількох 
технік вишивки. Як жінки, так і дівчата сорочку підперізували 
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домотканими чи фабрични-
ми фартухами.

Тересвянські ху-
тряні безрукавки («бунди») 
з-поміж долинянських були 
найдовшими, в них значно 
більше використовували 
шкіряні аплікації, а вишив-
ка виконувалась темнішими 
нитками. Ознакою сукня-
ної куртки був недекорова-
ний обшивками поділ. Під 
румунським й угорським 
впливом у поріччі Терес-
ви поширились довгі чорні 
гуні, контури вирізу горло-
вини і передніх пілок яких 
оздоб лювали червоною фа-
бричною матерією. Поряд з 
чоловіками ці гуні надягали 

жінки, особливо старшого віку. Поширеними були великі в’язані 
вовняні хустки, які перекидували через плече.

10  королевський
 одяговий комплекс

На лівобережжі Тиси від Велятина Хустського до с. Хижа та 
його околиць Виноградівського районів українське населення кон-
тактувало з румунами і змадяризованими русинами-українцями. 
Основними рисами жіночого вбрання була коротка сорочка з пря-
мокутним вирізом горловини і поліхромною вишивкою, широка 
рамлена спідниця з вишиваним поясом, оксамитова безрукавка і 
куртка, декоровані бісером, лелітками, ґудзиками. Чоловік виді-
лявся широкими штанами, вільно кроєною сорочкою і маленькою 
сумочкою («жеболовачкою»).

Загалом у народному 
одязі українців Закарпаття 
збереглися давньоукраїнські 
традиції, котрі передавали-
ся з покоління до покоління 
ткалями, вишивальницями, 
кушнірами, шевцями.
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2.3. Ужгород музичний
Маршрут екскурсії:

вул. Капітульна

пл. В. Гренджі-Донського

вул. Корзо

вул. А. Волошина

пл. Театральна

вул. Руська

1  вул. Капітульна –
 собор

Неповторний образ кожного міста формують, насамперед, 
його архітектурні ансамблі. Проте відчути справжню ауру міста 
можна лише за умови, якщо ознайомитись з різними аспектами 
його мистецького життя, у т. ч. й музичною культурою. Варто зазна-
чити, що музична культура – це складна багаторівнева система, що 
охоплює музичні твори, усі види діяльності, пов’язані з їх створен-
ням, збереженням, відтворенням, та всі суб’єкти й установи такої 
діяльності. Отже, музична культура функціонує в системі: автор – 
виконавець – слухач. Усі ці аспекти спробуємо охопити в екскурсії.

Першим пунктом маршруту символічно став Хрестовозд-
виженський кафедральний собор, адже одна з широковідомих 
теорій походження музичного мистецтва виводить його корені з 
релігії. Церква особливу увагу приділяє музиці, яка покликана під-

готувати душу до сприйняття істин віри. Тому саме храми і монас-
тирі були важливими осередками музичної культури. Потреба гар-
ного музичного оформлення Служби Божої обумовила той факт, 
що священнослужителі обов’язково здобували музичну освіту, а 
при храмі зазвичай функціонував хор. Протягом багатьох століть 
професійна музика розвивалася виключно в лоні церкви.

Початок професійного хорового мистецтва в Ужгороді 
пов’язують з діяльністю хору богословів «Гармонія», заснованого 
1833 р. Костянтином Матезонським при греко-католицькому ка-
федральному храмі. У різні роки хор налічував від 37 до 47 учасни-
ків, а історія його успішної діяльності становить 113 років. «Гармо-
нія» щонеділі співала св. Літургію та час від часу давала концерти 
для широкого кола слухачів, включаючи в репертуар класичну 
спадщину й обробки народних мелодій. Прихожани, які перед тим 
ніколи не чули хорового церковного співу, були настільки захопле-
ні, що приїжджали з далеких околиць почути «ангельський спів».

«Гармонія» не просто репрезентувала високомистецьке ба-
гатоголосся, хор став школою виховання професійних диригентів 
і заклав фундамент хорового виконавства Закарпаття. Священики, 
які отримали необхідну теоретичну і практичну підготовку в се-
мінарії, часто ставали засновниками і диригентами церковних хо-
рів у різних населених пунктах регіону: Іван Трухлий – у Мукачеві, 
Сіон Сільвай – у с. Сусково на Свалявщині, Іоанн Бокшай – у Хусті, 
Олексій Чучка – у м. Мараморош-Сигот.

Хор «Гармонія» сприяв формуванню місцевої композитор-
ської школи, адже хорові колективи потребували поповнення ре-
пертуару. Існувала потреба в гармонізації місцевих церковних на-
співів і народних мелодій. Цю справу розпочав К. Матезонський, 
а продовжили Омелян Желтвай, Іоанн Бокшай, Степан Гладоник, 
Олексій Чучка та ін. Окремі зразки музичного доробку цих компо-
зиторів опубліковані та тепер звучать у виконанні церковних хорів, 
наприклад, Літургії І. Бокшая, О. Желтвая, С. Сільвая. Більшу час-
тину з них ще належить відшукати і ввести у виконавську практику.

Завершення історії хору «Гармонія» пов’язане із встановлен-
ням радянської влади і забороною діяльності греко-католицької церк-
ви. Відновлення хору Хрестовоздвиженського кафедрального собору 
вже  як змішаного колективу вірників (входять і чоловіки, і жінки) 
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відбулося 1991 р. під орудою Михайла Ороса. У храмі функціонує ще 
один хоровий колектив – ім. о. А. Волошина під керуванням Ярослава 
Кирлика, який виконує Літургії українською мовою.

2  пл. В. Гренджі-Донського –
 товариство «Просвіта»

Завдяки високій мистецькій вартості та доступності хоровий 
спів став основою музичного життя Ужгорода. Кожне культурне то-
вариство чи навчальний заклад організовували аматорські колективи. 

Серед них відзначимо товари-
ство «Просвіта», засноване в 
Ужгороді 1920 р.

Знаходимося біля 
будівлі Народного дому то-
вариства «Просвіта», спо-
рудженої 1928 р. Крім біблі-
отеки, краєзнавчого музею, 
кімнати для репетицій те-
атру і хору, тут містився 
кінозал «Уранія», що вико-
ристовувався також для кон-
цертної діяльності.

Товариство «Просві-
та» значну увагу приділяло 
розвиткові музичної куль-
тури. Структура товариства 
включала музичну комісію, 
до складу якої входили му-
зично-громадські діячі: Ві-

ктор Желтвай (голова комісії), Олександр Кізима (секретар комі-
сії), члени комісії Степан Дудинський, Мирон Стрипський, Олекса 
Приходько, Роман Кирчів, Михайло Рощахівський. Головним за-
вданням музичної секції «Просвіти» була організація хорових та 
інструментальних колективів і залучення до роботи в них най-
ширших верств населення. Завдяки «Просвіті» Ужгород став по-
тужним музичним центром краю.

У липні 1920 р. до Ужгорода прибула частина (18 осіб) Укра-
їнської республіканської хорової капели О. Кошиця, яка заснувала 
тут музично-драматичне товариство «Кобзар», а згодом стала час-
тиною Руського національного хору товариства «Просвіта» (1921). 
Керівниками хору були О. Кізима, а з часом – О. Приходько.

Основою репертуару хору, що складався з 25 осіб, були 
обробки народних пісень і духовна музика. Колектив здійснював 
активну концертну діяльність. Наприклад, протягом двох місяців 
1921 р. дав понад 30 концертів у містах і селах Закарпаття та Схід-
ної Словаччини. Про якість виконуваних програм свідчать числен-
ні позитивні рецензії в пресі.

Метою Руського національного хору було не тільки по-
пуляризувати українську пісню, а й виховати генерацію молодих 
диригентів для заснування хорових колективів у селах. Доказом 
успішності цієї праці став Перший з’їзд народних хорів Підкар-
патської Русі, який відбувся в Ужгороді 13 червня 1926 р. в день 
п’ятирічного ювілею Руського національного хору. У з’їзді взяли 
участь 12 хорів, в яких загальна кількість учасників сягала 500 осіб.

Урочистості проводилися під гаслами: «Наша дума, наша 
пісня не вмре, не загине» (Т. Шевченко) та «Самі здорові співайте, 
а на батька пам’ятайте» (О. Духнович). Виконувались твори укра-
їнських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Вербицького, 
М. Леонтовича, І. Воробкевича, М. Завадського, М. Рощахівського. 
В урочистих походах вулицями міста взяли участь також робітни-
чі оркестри із Зарічева і Перечина під керуванням І. Романченка. 
Ужгородська преса назвала цей день історичним для руської (укра-
їнської) пісні та хорової культури краю загалом.

3  вул. Корзо, 25 –
 Закарпатська організація Національної
 спілки композиторів України

Виконавці відіграють ключову роль у функціонуванні му-
зичної культури як системи, проте наріжним каменем є компози-
торська творчість. Ми перебуваємо біля будівлі, що є офіційною 
адресою Закарпатської організації Національної спілки компози-
торів України. Багато хорових диригентів чи керівників оркестрів 

Обкладинка книжки 2008 р.
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створювали обробки популярних мелодій чи в’язанки народних 
пісень. Це не може вважатися повноцінною композиторською 
творчістю. Спілка композиторів виникла в Україні 1932 р. Наразі 
налічується 15 регіональних організацій Національної спілки ком-
позиторів України. Умовою їх реєстрації є наявність не менше трьох 
професійних композиторів, що проживають у конкретному регіоні.

Створення професійної творчої спілки композиторів на 
Закарпатті стало можливим тільки в 1994 р., хоч і доти край сла-
вився творчими талантами. Так, у 1939–1963 рр. в Ужгороді творив 
Дезидерій Задор – випускник Празької консерваторії, блискучий 
концертний піаніст, композитор, фольклорист, диригент, музично-
громадський діяч. У 1946 р. його прийняли у Спілку композиторів 
СРСР, відповідно, і в Спілку композиторів УРСР.

1949 р. членом Спілки композиторів СРСР став перший 
учень і друг Д. Задора – Степан Мартон, обдарований композитор 
і педагог. Ужгород є малою батьківщиною талановитого компози-
тора, піаніста, диригента і педагога Анатолія Затіна, нині ректора 
консерваторії м. Коліма (Мексика). ЮНЕСКО відзначило його зо-
лотою медаллю Моцарта. В Ужгороді зробив перші творчі кроки 
лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, народний артист 
України, Герой України Євген Станкович. Його третя камерна сим-
фонія визнана ЮНЕСКО однією з десяти кращих симфоній світу.

У 1994 р. першими членами Закарпатської організації На-
ціональної спілки композиторів України стали Степан Мартон, 
Наталія Марченкова, Віктор Теличко. На установчих зборах почес-
ним головою обрали С. Мартона, але він був серйозно хворий, тож 
офіційним головою став Віктор Теличко, який досі керує організа-
цією, де нині 6 композиторів і 4 музикознавці.

Ужгородські композитори створюють камерно-інструмен-
тальну музику, вокально-хорові, симфонічні й концертні твори. 
Вони націлені на використання усіх форм популяризації музи-
ки: концертної, музикознавчої, видавничої, звукозаписувальної, 
конкурсної тощо. Організація провела 17 фестивалів, понад 200 
концертів, 50 творчих зустрічей, десятки майстер-класів, лекцій, 
презентацій, виступів у газетах, по радіо і телебаченню. Серед 
них уваги заслуговують фестивалі музики одного композитора – 
Є. Станковича, М. Скорика.

4  вул. Волошина –
 музичне училище ім. Д. Задора

Музика в усі часи була складовою навчально-виховного 
процесу. Церковний спів належав до числа обов’язкових навчаль-
них дисциплін у народних і горожанських школах, у дяко-вчи-
тельських і духовних семінаріях або колегіях. Відомості про першу 
музичну школу в Ужгороді пов’язують з 1865 р., коли її відкрили 
на базі Музичного товариства стараннями Івана Мондока. Контин-
гент школи склали 35 студентів духовної семінарії. Тут навчали грі 
на скрипці, гітарі, альті, віолончелі, фортепіано та інших інстру-
ментах, давали знання з теорії музики. Набуті навички богослови 
застосовували у шкільних виставах й урочистостях. Після закін-
чення навчання вони могли давати приватні уроки музики.

У вересні 1922 р. при Ужгородському товаристві любителів 
музики «Філармонія» відкрили міську музичну школу під керівни-
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цтвом Степана Фенцика. Заняття проводилися безкоштовно в гімна-
зії (нині хімічний факультет УжНУ). Набір учнів здійснювався щоро-
ку, про що свідчать оголошення в тогочасних часописах. Контингент 
школи складали 60 учнів, які навчалися грі на фортепіано, скрипці, 
духових інструментах. Учні виступали на шкільних святах, найбільш 
здібні – на міських концертах разом із своїми викладачами.

У першій половині ХХ ст. Ужгород став місцем творчої 
праці багатьох професійних музикантів, які здобули освіту у Ві-
денській, Празькій, Будапештській, Петербурзькій, Московській, 
Київській, Львівській консерваторіях. Крім активної концертної 
роботи, вони займались педагогічною діяльністю. У міжвоєнному 
Ужгороді найвідомішими були приватні музичні школи Зигмунда 
Лендєла, Софії Дністрянської, Нандора Плотені.

Ми біля «Gizella-ház» («Будинку Гізели»), де на початку 
ХХ  ст. функціонував дівочий римо-католицький ліцей, програма 
якого теж передбачала музичні заняття. Нині тут діють державні 
музичні навчальні заклади, що відкриті у радянський час. У берез-
ні 1945 р. заснована дитяча музична школа № 1 ім. П. Чайковсько-
го, а в 1946 р. – державне музичне училище, яке з 1991 р. має ім’я 
першого директора Дезидерія Задора.

У перший рік діяльності музичного училища створено від-
діли фортепіано, оркестрових струнних і духових інструментів, на-
родних інструментів, хорового диригування й академічного співу, а 
1960 р. – музично-теоретичний. Студентські колективи (хор, сим-
фонічний і духовий оркестри, оркестр народних інструментів, ан-
самбль скрипалів) постійно виступали з концертними програмами 
перед ужгородцями. Державні іспити і вручення дипломів випуск-
никам були урочистим концертним дійством і проходили в обласній 
філармонії.

Систематичні (щонедільні) концерти, т. зв. «матіне» (тоб-
то «грають майстри»), в училищі започаткував Д. Задор. У кінці 
1950-х викладачі створили «Клуб любителів муз», чиї концерти-
лекції виконували важливу просвітницьку функцію. Як зазначила 
тогочасна преса, невелика концертна зала не могла вмістити усіх 
бажаючих відвідати «матіне». Тому теплої пори року відчиняли ві-
кна зали, які виходять на вул. А. Волошина. Всі охочі, стоячи під 
вікнами, слухали концерти. На відміну від офіційних концерт-

них репертуарів філармонійних виконавців, викладачі училища 
пропонували публіці сучасну музику. Афіші концертів Д. Задора 
вказували на твори Б. Бартока, І. Стравінського, які емігрували 
до США, а їх творчість у СРСР вважали «буржуазною», «форма-
лістичною».

Традиція проведення звітних концертів студентів і викла-
дачів музичної школи і училища живе дотепер.

5  пл. Театральна, 10 –
 філармонія

Головним осередком музичної культури Ужгорода й області 
загалом є філармонія. Офіційна дата реєстрації товариства люби-
телів музики «Філармонія» – 12 листопада 1919 р. На той час «Фі-
лармонія» складалася з хору (40 осіб) і симфонічного оркестру (16 
осіб). Репетиції та концерти відбувалися за адресою пл. Театраль-
на, 4 (навпроти готелю «Корона»). Головою товариства був Степан 
Фенцик. Музикантів-професіоналів в Ужгороді було небагато, 
тому запрошували й аматорів (здебільшого учасників духових вій-

Хол філармонії
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ськових оркестрів). Концерти «Філармонії» у міжвоєнний період 
відбувалися 5-6 разів на рік. Репертуар складався переважно з тво-
рів світової класики.

Від 1946 р. заклад функціонує як Закарпатська обласна фі-
лармонія і 1957 р. переміщений у колишню синагогу. Приміщен-
ня має прекрасну акустику і дозволяє гідно представити камерну, 
симфонічну і хорову музику. У 1974 р. до великої зали на 500 місць 
добудували менший корпус із малою залою на 360 місць, при-
міщеннями для репетицій. У 1974 р. встановили великий орган 
«Rieger Closs» з трьома мануалами (клавіатурами) і 31 регістром за-
вдяки ініціативі С. Мартона та сприянню московського органіста 
Г. Гродберга. Це пожвавило концертне життя Ужгорода. Зокрема, 
від 2008 р. в місті щорічно проводиться Міжнародний молодіжний 
фестиваль органної музики.

При філармонії успішно працювали естрадні ансамблі 
«Музики» (1975–1983), «Закарпаття» (1981–1986), «Шанс» (1986–
1990), джаз-рок гурт «Бескид» (1989–1991). Нині діють Заслуже-
ний академічний Закарпатський народний хор (керівник Наталія 
Петій-Потапчук), камерно-інструментальний ансамбль «Угорські 
мелодії» (Антон Штефко), ансамбль солістів «Гармонія» (Оксана 
Хархаліс), камерний оркестр (Владислав Юрош), духовий оркестр 
(Володимир Співак), симфонічний оркестр (Вікторія Свалявчик-
Цанько), а також солісти Етелла Чуприк (фортепіано), Олександр 
Садварій (тенор), Катерина Гажо (орган).

Прекрасні акустичні умови великої зали й наявність одно-
го з кращих у світі роялів «Steinway & Sons» постійно приваблю-
ють відомих артистів до Ужгорода. На сцені філармонії виступали 
славетні піаністи Е. Гілельс, В. Єресько, С. Ріхтер, скрипалі Б. Ко-
торович, О. Криса, Д. Ойстрах, альтист Ю. Башмет; віолончелісти 
М. Ростропович, М. Чайковська, співаки Д. Гнатюк, Н. Матвієнко, 
А. Солов’яненко, Братиславський симфонічний оркестр, хорова 
капела Мічиґанського університету та ін.

На базі філармонії започатковано низку фестивалів: «Золо-
та осінь», «Дружба», «Юні віртуози», «Срібний дзвін», «Лине пісня 
над Ужем», Молодіжний фестиваль органної музики, фестивалі 
музики Є. Станковича, М. Скорика, «Музичне сузір’я Закарпаття», 
«Музика без кордонів».

6  вул. Руська –
 будинок культури профспілок

Музичною візиткою Ужгорода є академічний камерний хор 
«Cantus» (художній керівник і головний диригент – народний ар-
тист України Еміл Сокач). Колектив має власне приміщення, біля 
якого перебуваємо. Воно використовується для репетицій та кон-
цертів.

Цей потужний творчий осередок створений 1986 р. спочат-
ку як аматорський, а з 1992 р. – як камерний хор обласного управ-
ління культури. Географія виступів колективу охоплює Францію, 
Швейцарію, Німеччину, Австрію, США, Італію тощо. Хору під-
владні і складні поліфонічні старовинні партитури, і найсучасніша 
музична мова з інтенсивною хоровою колористикою та звуковими 
ефектами.

Упродовж своєї діяльності «Cantus» представив велику 
кількість концертних програм, що охопили музичні стилі від се-
редньовіччя до сучасності. З ініціативи колективу в Ужгороді від 
2001 р. проводяться фестивалі сучасної духовної музики. Значний 
суспільний резонанс мають мистецькі імпрези хору, що поєднують 
музику і живопис, музику і фотографію. На цій, образно кажучи, 
високій ноті завершимо екскурсію музичним Ужгородом.
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Маршрут екскурсії: 

пл. А. Бачинського

вул. Капітульна

вул. О. Фединця

вул. А. Волошина

1
 пл. А. Бачинського –

 біля університетської бібліотеки
 та єпископської резиденції

Університет в Ужго-
роді відкрито 19 липня 
1945 р., але його витоки у по-
передніх епохах. Першим ви-
щим навчальним закладом 
була єзуїтська колегія. 2 лип-
ня 1615 р. в Ужгородсько-
му замку головний жупан 
Ужанського і Земплинського 
комітатів граф Юрій (Геор-
гій) Другет видав фундацій-
ну грамоту про заснування 
єзуїтської колегії в м. Гумен-
не (нині Словаччина), що 

вже там фактично діяла від 23 листопада 1613 р. Його син Іван Х 
Другет розпорядився 1640 р. перенести колегію в Ужгород, де бу-
дівництво приміщень для неї тривало до 1646 р. Після того вдова 
Анна Другет остаточно перевела колегію в Ужгород. Тоді вона була 
п’ятирічною. У 1700 р. тут навчалося понад 200 студентів віком від 
21 до 30 років із комітатів Унґ, Береґ, Уґоча, Мараморош та ін.

Єзуїти засновували на українських землях колегії з місіо-
нерською метою. Вивчали предмети, які тепер студіюють лише у 
вищих навчальних закладах, наприклад риторику і філософію. 
Острозька школа/академія (1576), Гуменнянська/Ужгородська 
(1613), Києво-Могилянська (1632), Львівська (1661) колегії стали 
зародком майбутніх університетів. Сучасні національні універси-
тети в Острозі, Києві та Львові правомірно ведуть свій відлік від 
колегій.

Навчально-виховний процес у колегії вели монахи-єзуї-
ти, які упродовж півтора століття складали навчальні плани, ви-
значали обсяг навчального матеріалу, його рівень, методику ви-
кладання, підбирали викладачів, передусім із числа католицького 
духовенства. Викладали латиною. У 1613–1773 рр. ректорів колегії 
обирали на три-чотири роки. За цей час змінилося 44 ректори. У 
1700–1773 рр. у колегії працювало всього 185 викладачів. Протя-
гом уже шестирічного навчання студенти вивчали 11 предметів. 
На момент ліквідації ордену єзуїтів (1773) навчалося 154 студенти 
і працювало 9 викладачів. Маєтки колегії передали до державного 
освітнього фонду.

2  вул. Капітульна –
 торговельно-економічний коледж

1775 р. австрійська правителька Марія Терезія передала бу-
дівлі Ужгородської єзуїтської колегії (замок, монастир, навчальний 
корпус, костел) Мукачівській греко-католицькій єпархії. У замку 
невдовзі розмістили богословську семінарію. Крім семінарії, на 
місці колегії в Ужгороді діяв навчальний заклад, що мав назви: гім-
назія – 1776, королівська головна архігімназія – 1778, королівська 
гімназія – 1789, королівська католицька державна гімназія – 1852, 
королівська католицька головна гімназія – 1862.
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Приміщення для нової гімназії звели протягом 1783–
1785 рр. на ділянці біля колишньої колегії на місці старої казар-
ми (нині торговельно-економічний коледж). Термін навчання у 
той час складав 5 класів – перші три були мовознавчими – гра-
матичними, наступні два – гуманітарними. Вчилися по п’ять го-
дин щодня, крім четверга і неділі. Четвер був вихідним днем, а 
в неділю проводили заняття з релігії. Канікули тривали з 21 ве-
ресня до 1 листопада. У 1786 р. вони стали літніми, їх пере несли 
на липень-серпень.

У 1854 р. гімназія стала восьмикласною. Через чотири 
десятиліття вибрали нове місце для гімназії – пл. Сінну біля лаз-
ні «Квасна вода», де проводили ярмарок свиней (нині пл. Дру-
гетів). 1 жовтня 1893 р. урочисто заклали фундамент. Офіцій-
но відкрили нове приміщення 11 жовтня 1896 р. На той час у 
майже 12-тисячному Ужгороді 22 викладачі навчали 577 учнів 
вищої гімназії. 5 викладачів мали докторський ступінь: Микола 
Блажовський, Олександр Микита, Василь Іванчо, Шандор Бене, 
Андрій Новак.

На поштовій листівці 1917 р. назва закладу фігурує як ри-
мо-католицька вища гімназія. Найменше одночасно тут навчалося 
у 1786 р. (59 осіб), а найбільше (671) у 1897 р. Наприкінці ХІХ ст. 
гімназисти складали понад 5% населення міста.

3  вул. О. Фединця –
 хімічний факультет

У 1920 р. нащадок колегії Другетів отримав назву «Ужго-
родська державна реальна руська гімназія». Починаючи з березня 
1919 р. гімназисти вивчали руську і словацьку мови по одній годині 
на тиждень. Раніше угорська гімназія перейшла на українську мову 
викладання. Угорські класи проіснували до 1928 р. У 1922–1938 рр. 
директором гімназії був Андрій Алиськевич, який походив із Ста-
ніславщини (Івана-Франківщини).

У 1941 р. державна реальна руська гімназія була розділе-
на за мовою навчання: у приміщенні на пл. Другетів залишилися 
угромовні, а в будівлю, де нині спеціалізована загальноосвітня 
школа № 4 І-ІІІ ст. із словацькою мовою навчання (пл. Жупанат-
ська, 10), перейшли україномовні.

4  вул. Капітульна –
 юридичний факультет

У цьому корпусі діяла вчительська семінарія, відкрита 
1793 р. на базі п’ятимісячних курсів для вчителів, що проходили у 
початковій школі по вул. Великій (А. Волошина). Семінарія готу-
вала вчителів і півцеучителів для народних і церковних шкіл. До 
1834 р. навчальний процес тривав п’ять місяців, до 1843-го – один 
рік, до 1872-го – два роки, до 1899-го – три роки, до 1938-го – чоти-
ри роки, до 1947-го, тобто закриття семінарії – п’ять років.

Перші 90 років заклад орендував приміщення у магістраті, 
замку тощо. Для двоповерхової будівлі семінарії відвели південний 
схил Замкової гори (Сад Чурговича). За навчальним корпусом роз-
планували два двори: верхній для навчального процесу, нижній 
– господарський. Навчальний процес у новому приміщенні роз-

Гімназія. 1917 р.



ІІ. Культурний простір 2.4. Ужгород університетський136 137

почався 1884 р. На першому поверсі розміщувалися аудиторії, на 
другому – гуртожиток, а в підвалах – майстерні. 3 грудня 1887 р. 
на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці освятили семінар-
ську каплицю. До головного корпусу в 1936 р. прибудували спор-
тивний зал, що водночас був актовим і кіноконцертним. Каплицю 
перенесли у приміщення, що вміщувало до 120 осіб. Розписав її 
викладач семінарії Йосип Бокшай. Головна ікона – «Христос серед 
дітей». Нову каплицю освячено 4 грудня 1936 р.

У семінарії викладали такі предмети: катехізм; педагогіка; 
руська (українська), угорська, німецька мови; математика; геоме-
трія; географія; історія та основи конституції; природознавство; 
хімія та господарство; музика і спів; малювання; каліграфія; фіз-
культура; церковний типікон і церковний спів.

1897 р. тут розпочав педагогічну діяльність Августин Во-
лошин – визначний діяч, Президент Карпатської України, Герой 
України. У 1917–1938 рр. він був директором семінарії. Поряд з 
ним працювали високопрофесійні педагоги, українські патріо-
ти Августин Штефан, Віктор Желтвай, Микола Долинай, Йосип 
Бокшай та ін.

Інтер’єр каплиці учительської семінарії

Коли 1947 р. семінарію закрили, то в цій будівлі кілька ро-
ків працював Ужгородський педагогічний інститут. Згодом корпус 
передали Ужгородському державному університету, нині тут юри-
дичний факультет. Учительська семінарія є вагомим етапом у ста-
новленні університетської освіти на Закарпатті.

5  вул. А. Волошина –
 фізичний факультет

Це колишній монастир василіян. Його збудували переваж-
но на державні кошти 1912 р. У триповерховій будівлі 56 просто-
рих кімнат. У вересні 1912 р. при монастирі відкрили інтернат для 
бідних дітей, в якому щороку навчалося і виховувалось 70-90 осіб. 
Тут була також початкова чернеча школа.

У 1937 р. при монастирі створили василіянську класичну 
гімназію, де руською (українською) мовою навчалося 106 учнів. 
Тут викладав відомий український поет Зореслав – о. Севастіян 
Сабол. Коли в жовтні 1938 р. гімназію перевели до Великого Бич-



ІІ. Культурний простір138

кова, то викладачем призначили Федора Потушняка, визначного 
вченого і письменника. У 1949 р. монастир закрили, його будівлю 
передали університету з правом переобладнання, а церковний ін-
вентар – Цегольнянській православній церкві.

6  вул. А. Волошина –
 біологічний факультет

У цій будівлі недавно знайшли напис на івриті та угор-
ською, що перекладається як народна школа. Раніше будівля на-
лежала єврейській громаді. Колись тут діяла єврейська школа для 
хлопчиків. До неї прибудували пекарню, що постачала мацу для 
всієї громади. Цікаво, що єврейська жіноча школа почала діяти 
1859 р., єврейська гімназія – 1934 р.

Усі згадані будівлі 
стали базою діючого Ужго-
родського національного 
університету. Він заснова-
ний 19 липня 1945 р. як дер-
жавний Закарпатоукраїн-
ський університет. У 1946 р. 
усталилася назва «Ужгород-
ський державний універ-
ситет». Указом Президента 
України 19 жовтня 2000 р. 
йому надано статус націо-
нального. Сучасний універ-
ситет має достатньо підстав 
виводити свою історію від 

першої вищої школи – колегії, що заснована 1613 р. в Гуменному й 
остаточно перенесена 1646 р. до Ужгорода.

Напис на івриті та угорською на 
третьому поверсі біологічного 

факультету

2.5. Пам’ятники видатним 
ужгородцям
Маршрут екскурсії

пл. Театральна (1)

пл. Театральна (2)

пл. Театральна (3)

наб. Незалежності

пл. Жупанатська

Київська наб.

1
 пл. Театральна –

 біля міні-скульптури Миколайчика
 поряд із Пішохідним мостом

В Ужгороді десятки пам’ятників, їх число вельми примно-
жилося за чверть століття, з появою держави Україна. Лише міні-
скульптур – близько трьох десятків. Інколи ужгородці дискутують 
про художню якість пам’ятників. Більшості з них закидають ба-
нальний реалізм, не пристосований до камерності міста. Мовляв, 
жодна видатна особа не отримала належного пластичного втілен-
ня, а зведена до описовості, насичення атрибутами. Скульптори 
намагалися увіковічити себе, а не ідею чи діяча. Декому тяжко 
погодитися з образом Олександра Духновича атлетичного складу, 
погрішностями в елементах і пропорціях фігур Тараса Шевченка й 
Августина Волошина. Одночасно вважають, що пам’ятники Габору 
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Дойку та Євгену Фенцику добре прив’язані до свого середовища. 
Дискусії тривають. Як на мене, окрасою міста і найпривабливішим 
є пам’ятник Йосипу Бокшаю та Адальберту Ерделі.

Найдавніша скульптура Ужгорода відлита на заводі у с. Тур’ї 
Ремети (Перечинський район) 1842 р. Це залізний Геракл роботи 
В. Кінне у дворі Ужгородського замку, перевезений із с. Ужок Ве-
ликоберезнянського району 1947 р. Найперший пам’ятник в Ужго-
роді відкрили 3 жовтня 1909 р. у дворі гімназії, де нині хімічний 
факультет університету. Вшанували угорського поета Габора До-
йку (1769–1796), що неповний рік викладав у гімназії та від тубер-
кульозу помер 27-літнім. Бюст з каррарського (італійського) мар-
муру виготовив ужгородський художник Едмунд Самовольський. 
У 1945 р. тут встановили погруддя В. Леніна, а скульптуру Г. Дойки 
передали у краєзнавчий музей. У 1994 р. пам’ятник повернули на 
місце.

Наразі звернімо увагу на видатних ужгородців XIX–XX ст., 
точніше – на пам’ятники знаковим постатям, чиє життя пов’язане 
з Ужгородом. Пропонується ознайомлення з монументальними 
скульптурами Є. Фенцику (1926 р.), Й. Бокшаю та А. Ерделі (1993), 
О. Духновичу (1997), А. Волошину (2002), Г. Рошковичу (2012).

2  пл. Театральна –
 пам’ятник Є. Фенцику

Встановлений у скверику між будівлями колишньої си-
нагоги (нині філармонія) і лялькового театру. Пам’ятник роботи 
Олени Мондич відкрито 16 травня 1926 р. коштом міністерства 
народної освіти Чехословаччини. На диво, пережив авторитарний 
(угорський) та тоталітарний (радянський) режими.

Євген Фенцик (5 жовтня 1844 – 5 грудня 1903) родом із 
с. Мала Мартинка нині Свалявського району. Навчався в Ужгород-
ській гімназії, закінчив семінарію у Відні. Від 1869 р. служив греко-
католицьким парохом у закарпатських селах Богаревиця, Буковець, 
Дусино, Порошково, Великий Раковець і Горінчово, де й помер. 18 
років (із 1885-го) редагував і видавав двотижневий духовно-лі-
тературний журнал «Листок» на «язичії» – мішаній російській та 
церковно-слов’янській мові. У додатку «Корисні знання для угро-

руського народу» (із 1891-го) 
старався писати місцевим 
діалектом. Журнал виходив 
в ужгородських друкарнях 
Йосифа Фейшиша, «Келет», 
Варфоломія Єгера, число 
передплатників у найкращі 
роки досягало 150. Є. Фен-
цик першим почав постійно 
вживати астіонім (назву міс-
та) Ужгород замість Унгвар. 
Його патріотичні почуття 
вилилися у вірші «Ужгород» 
1866 р.

Пам’ятник має ви-
соту 3,14 м, складається з 
мармурового бюста (0,7 м) й 
андезитового чотирикутно-
го постаменту. Навколо невисока огорожа-ланцюг із цементними 
стовпчиками. На лицьовому боці постаменту написано зверху ла-
тиникою «Е.А. Fenczik», знизу кирилицею «Е.А. Фенцикъ». Розта-
шований посеред скверика поміж гіллястих каштанів. Це погруддя 
камерного характеру, без салонної сентиментальності та патетич-
ної парадності. Створено переконливий образ інтелігентної осо-
бистості: шляхетні риси, спокійний вираз обличчя, зосереджений 
погляд. Погруддя вирізняється простотою та ясністю образотвор-
чої мови. Виконано у стриманій реалістичній манері з ретельною 
передачею портретної подібності. У невеликій за розмірами пар-
ковій скульптурі відчувається внутрішня монументальність й об-
разна вагомість.

3  пл. Театральна –
 пам’ятник Г. Рошковичу

Визначний художник-реаліст Гнат (Ігнац) Рошкович (28 
вересня 1854 – 29 листопада 1915) народився в сім’ї греко-като-
лицького пароха с. Славковце Земплинського комітату (нині Сло-



ІІ. Культурний простір 2.5. Пам’ятники видатним ужгородцям142 143

ваччина), 46 км західніше Ужгорода. У 1866 р. батька призначили 
духівником Ужгородської богословської семінарії. Г. Рошкович два 
роки вчився в Ужгородській гімназії, потім перехворів на тиф і 
внаслідок погіршення слуху освіту здобував удома. Учив його ма-
лювати відомий митець Фердинанд Видра.

У 1875 р. Рошкович вступив до Будапештської школи взір-
цевого малювання, у 1881–1882 рр. студіював у художній академії 
Мюнхена. Тут створив «Зішестя Святого Духа». На виставці в Бу-
дапешті 1882 р. його картина «Маленьке червоне яблуко» отрима-
ла публічне визнання, з неї зроблено безліч репродукцій. У Римі 
1882–1883 рр. Рошкович заглибився у церковний живопис. Від-
так влаштувався вчителем малювання в Ужгороді. Із 1885-го по 
1915 р. мешкав у Будапешті, удостоєний низки мистецьких відзнак. 
У 1914  р. його провідував живописець Йосип Бокшай. Однією з 
останніх робіт Г. Рошковича став розпис іконостасу греко-като-
лицької церкви на пл. Троянд у Будапешті.

У 1912 р. Гнат Рошкович зробив репродукції ікони «Клоко-
човська Божа Мати» (врятована 1686 р., коли угорські повстанці-
куруци спалили церкву с. Клокочов, що поблизу міст Михайлівці 
та Собранці). Одна з них є в Ужгородському кафедральному соборі, 

для якого художник виготовив і «Плащаницю». Крім того, він роз-
писав іконостас Преображенського храму на вул. Цегольнянській. 
У Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая збе-
рігається картина Рошковича «Святі Кирило і Мефодій» та портрет 
ішпана комітату Унґ графа Йожефа Терека. Митець виконав серію 
ілюстрацій для енциклопедії «Австро-Угорщина в описах і образах» 
(1900), зокрема графічні малюнки замку і жупанату в Ужгороді.

19 листопада 2012 р. бронзовий пам’ятник Г. Рошковичу 
вагою понад 400 кг відкрито на березі Ужа. Він виділяється вже 
тим, що має не постамент, а малопомітне забруковане підвищен-
ня (стилізований пагорб). Скульптурна композиція складається з 
чотирьох частин: фігури, мольберта на тринозі, сумки через плече 
(етюдника), прямокутної пластини на бруківці. Фігура вище серед-
нього людського зросту (180 см), що тримає в правиці пастельний 
олівець, гармонійно вписується у ритм гомінкої площі, не заважа-
ючи руху пішохідних потоків. Зверху на олівці викарбувано пріз-
вище автора пам’ятника.

У скульптурній композиції художник зображений у кла-
сичному костюмі з хусточкою в нагрудній кишені. У нього на голо-
ві капелюх-гомбург (із заломом нагорі, загнутими догори криса-
ми), а навколо шиї зав’язана краватка-метелик. На етюднику, що 
праворуч фігури, лицем до площі виділяється рельєфна табличка 
з біограмою Г. Рошковича українською мовою. Ліворуч фігури на 
рівні бруківки вмонтована пластина, де зазначено прізвище худож-
ника латиникою прописом.

Копію пам’ятника встановлено на березі Дунаю у Будапешті 
2014 р. Оригінал і копію відрізняє зображення мостів на мольберті: 
старий Пішохідний в Ужгороді та ланцюговий Сеченьі в Будапе-
шті. Цікаво, що скульптор Михайло Колодко створив пам’ятник в 
Ужгороді у будинку (вул. Капітульна, 14), де жив Рошкович.

4  наб. Незалежності –
 пам’ятник А. Волошину

Це неподалік від міської ради. До регуляції русла тут діяла 
поромна переправа. Пізніше стояв монумент радянським солда-
там, один з яких уявно кидав гранату в бік, де потім звели адмі-
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ністративну будівлю (нині 
міськрада). У ній розмістив-
ся міський комітет КПРС, 
тому з іміджевих мотивів 
пам’ятник демонтували.

За два десятиліття на 
цьому місці з’явилася тим-
часова гіпсова модель А. Во-
лошина (2001). 22 серпня 
2002 р. відкрили бронзову 
скульптуру роботи Михай-
ла Михайлюка, вилиту на 
Львівській експерименталь-
ній кераміко-скульптурній 
фабриці.

Фігура сидить на ма-
сивному кубічному поста-

менті, облицьованому плитами з чорного полірованого мармуру. 
На обличчі реалістично передано внутрішній стан літньої та му-
дрої людини. Пластика рухів, вільна поза, м’які складки спадаючої 

реверенди надають фігурі виваженості, зібраності, урочистості. На 
згортку в правиці викарбуваний початок тексту конституційного 
закону від 15 березня 1939 р., що проголосив Карпатську Україну 
незалежною державою. Зведена вгору лівиця з двома піднятими 
пальцями символізує присягу. Однак більшість сприймає, що фі-
гура лівою рукою благословляє чи хрестить. Це суперечить хрис-
тиянській традиції (А. Волошин – священик), адже хресне знамен-
ня (наразі давнє – двоперсне) здійснюється правицею. На чоловій 
стороні постаменту висічено в три рядки: «Августин Волошин // 
президент Карпатської України // Герой України». Символічно, що 
поряд, на перилах набережної, 31 березня 2015 р. встановлено міні-
пам’ятник захисникам України від російської агресії, що триває з 
лютого 2014-го.

Августин Волошин (17 березня 1874 – 19 липня 1945) на-
родився у сім’ї греко-католицького пароха с. Келечин нині Між-
гірського району. В Ужгороді навчався у гімназії (1882–1892) та 
семінарії (1893–1896). Закінчив Будапештську вищу педагогічну 
школу (1896–1900) і викладав в Ужгородській учительській семіна-
рії, у 1917–1938 рр. – її директор. Із 1901 р. редагував народовецьку 
газету «Наука» (із 1922 р. – «Свобода»). Автор 42 книг, переваж-
но підручників і художніх творів. У 1925–1929 рр. був депутатом 
чехословацького парламенту від Християнсько-народної партії. Із 
29 жовтня 1938 р. – прем’єр-міністр автономного уряду Підкарпат-
ської Русі, із 15 березня 1939 р. – президент Карпатської України. 
Після угорської окупації краю жив у Празі, викладав в Українсько-
му вільному університеті. У травні 1945 р. етапований у Москву, 
де загинув у тюрмі. В Ужгороді його увічнено назвами центральної 
вулиці та приватного вищого навчального закладу – Карпатського 
університету. Щороку присуджуються обласні премії ім. А. Воло-
шина за визначні освітні досягнення.

5  пл. Жупанатська –
 пам’ятник Й. Бокшаю та А. Ерделі

Це пам’ятка монументального мистецтва національного 
значення, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України. Знайшла собі місце в альпінарії, тобто в саду високогір-
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них альпійських рослин, на березі невеличкої штучної водойми. 
Пластика образів гармонійно вписується у природне середовище. 
Увічнено двох однолітків, друзів, однодумців, основоположників 
закарпатської школи живопису.

Йосип Бокшай (2 жовтня 1891 – 19 жовтня 1975) народився 
на Гуцульщині (с. Кобилецька Поляна Рахівського району) в роди-
ні греко-католицького священика. Вчився в Академії мистецтв у 
Будапешті (1910–1914). Під час Першої світової війни мобілізова-
ний в австро-угорську армію, потрапив у російський полон (1915–
1918). Від 1918 р. трудився в Ужгороді художником і педагогом, 
здобув визнання у станковому і монументальному живописі. Ра-
зом з А. Ерделі 1927 р. організував художню школу. У 1951–1957 рр. 
керував дипломними роботами у Львівському інституті приклад-
ного і декоративного мистецтва. Заслужений діяч мистецтв УРСР 
(1951), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1958), на-
родний художник УРСР (1960), народний художник СРСР (1963). 
Помер і похований в Ужгороді. На його честь названо обласний 
художній музей.

Адальберт Ерделі (25 травня 1891 – 19 вересня 1955) наро-
дився в учительській родині у с. Загаття нині Іршавського району. 
Навчався у Будапештській академії мистецтв (1911–1915). Вдо-
сконалив свій фах у Мюнхені (1922–1926) та Парижі (1929–1931). 
Від 1926 р. в Ужгороді, де заснував з Й. Бокшаєм художню школу, 
викладав в учительській семінарії та училищі прикладного мисте-
цтва (1945–1955), нині – коледж мистецтв ім. А. Ерделі. Завдяки 
сміливій динаміці та незвичності колірних композицій створив не-
повторні твори у жанрах портрета, пейзажу, натюрморту.

Бронзова скульптурна група встановлена з нагоди 100-річ-
чя народження Йосипа Бокшая (1,6 х 1,7 х 0,1 м) й Адальберта 
Ерделі (1,8 х 1,1 х 0,76 м). Автор – київський скульптор Микола 
Олійник. Фігури сидять на лавиці у момент невимушеної розмо-
ви. Майстерно передана портретна схожість моделей, створено 
глибокопсихологічні образи. Художники єдині в устремліннях, але 
різні за характерами: замислений, спокійний, врівноважений Бок-
шай з постійною супутницею-люлькою; емоційний, артистичний, 
гарячкуватий Ерделі з капелюхом елегантної форми з широкими 
крисами. Реалістичне трактування і ретельна обробка всіх деталей 
надали композиції камерності та наближеності до глядача.

У скверику-альпінарії нерівний рельєф на південному схи-
лі пагорба зі штучно створеними терасами й опорними кам’яними 
мурами. Тут росте тис, самшит, туя, сосни, берези. Спадаючи кас-
кадами зі стрімкої верхньої ущелини, потічок прямує поміж вулка-
нічної породи валунів до нижньої тераси з невеличкою водоймою 
– підніжжя скульптур Бокшая та Ерделі. Прогулянкові доріжки 
вимощені плитами з природного каменю. Уздовж них розміщені 
колоди-лавиці, де часто відпочивають гості та мешканці міста.

Альпінарій відомий із середини XIX ст. У 1929–1939 рр. тут 
стояв пам’ятник Адольфу Добрянському (1817–1901) – панславісту 
й австрофілу, якого ідеалізували місцеві русофіли, але не толерува-
ли угорці. Погруддя створила відома скульпторка Олена Мондич. 
17 листопада 1929 р. його відкрили. На початку угорської окупації 
Ужгорода, у ніч із 22 на 23 травня 1939 р., пам’ятник А. Добрян-
ському демонтували і знищили.

Сучасного вигляду альпінарій набув у 1960-х. Сюди завезли 
три великі кам’яні брили, облаштували альпійську гірку, вимости-
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ли гравійні доріжки, а для озерця облаштували бетонну чашу, ви-
клали каменем. З’явилися оригінальні лавки у вигляді дерев’яних 
колод. У 1970-х на водоймі оселяється металева чапля роботи Во-
лодимира Щура. Чаплі давненько нема, а місцину досі звуть «Ча-
плею». Тут бачимо тис ягідний (у народі – «негній-дерево»), що 
може зростати 5 тис. років. Деревина тису каменем тоне у воді і не 
гниє протягом століть. Колись із тису робили навіть гарматні ядра.

6  Київська наб. –
 пам’ятник О. Духновичу

Позаду Закарпатський обласний державний український 
музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євге-
на Шерегіїв. Відкритий 12 жовтня 1997 р., розрахований на кру-
говий огляд. Бронзова скульптура висотою 4,5 м встановлена на 

низькому постаменті з сірого граніту (1,8 х 1,2 м), де вміщена брон-
зова рельєфна таблиця з трирядковим написом «о. Александеръ 
Духновичъ // каноник // 1803–1865». Скульптор Михайло Белень.

Постать О. Духновича в повний зріст зображена в русі. 
Накидка і стягнута поясом сутана м’якими хвилями спадають 
донизу. Реалістично відтворено риси зовнішності, вольове об-
личчя. Композиційну вертикаль фігури урівноважує пластична 
лінія піднятих рук. Правиця благословляє (доволі своєрідне три-
персне знамення), лівиця притискає до плеча і грудей стару ікону 
з церковно-слов’янським текстом, рельєфним зображенням Бого-
матері з Немовлям й архангела Михаїла на звороті. Стилізація та 
лаконізм пластичних об’ємів і форм підсилили монументальність 
фігури, що постає важливою домінантою набережної на тлі спо-
руди театру.

Просвітник і будитель Олександр Духнович (24 квітня 1803 
– 30 березня 1865) народився в с. Тополя Земплинського коміта-
ту (нині в Словаччині, 80 км північніше Ужгорода) в сім’ї греко-
католицького священика. В Ужгороді жив, коли навчався у школі 
та гімназії (1813–1821), богословській семінарії (1823–1827). При-
йняв целібат (безшлюб’я), працював консисторіальним нотаріусом 
греко-католицької єпархії (1838–1843). У 1830–1832 рр. виховував 
малолітнього сина Акакія віце-жупана Стефана Петровая в маєтку 
с. Часлівці недалеко від Ужгорода.

Засудив Угорську революцію 1848–1849 рр. за насилля і шо-
вінізм. У 1850 р. оприлюднив поезію «Вручання». Перший рядок 
«Я русин був, єсмь і буду» став просвітницьким гаслом. Помер у 
Пряшеві, як канонік (із 1844 р.) похований у крипті собору Івана 
Хрестителя. У 1923–1944 рр. в Ужгороді діяло русофільське Това-
риство ім. О. Духновича. У дорадянський час п’єса Духновича «До-
брочесність перевищує багатство» ставилася на аматорських сце-
нах Закарпаття. Під назвою «Покаяння» 2003 р. показав її обласний 
музично-драматичний театр, перед яким, власне, пам’ятник авто-
ру – О. Духновичу. Його 200-літній ювілей відзначено під егідою 
ЮНЕСКО.



151

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Вкажіть на витоки вищої освіти на Закарпатті.
2. Хто започаткував вищу освіту в Ужгороді?
3. Де працювала Ужгородська колегія?
4. Який навчальний заклад функціонував у замку в Ужгороді?
5. Коли відкрили Ужгородську вчительську семінарію?
6. Коли заснований Ужгородський національний університет?
7. Для кого первісно призначалася будівля фізичного факульте-

ту Ужгородського національного університету?
8. Кому належала раніше будівля біологічного факультету Ужго-

родського національного університету?
9. Коли в Ужгороді засновано товариство «Просвіта»?
10. Назвіть перший професійний музичний колектив Ужгорода.
11. У чому полягає заслуга Дезидерія Задора?
12. Хто такий Степан Мартон?
13. Які творчі колективи діють у Закарпатській обласній філармо-

нії?
14. Назвіть сучасних ужгородських композиторів.
15. Які найбільші музичні фестивалі проводяться в Ужгороді?
16. Які етнічні групи залишили слід в історії міста?
17. Як змінювалася етнодемографічна структура Ужгорода упро-

довж ХІХ та ХХ ст.?
18. Чому суперечили одне одному враження від Ужгорода славіс-

та І. Срезневського і поета Ш. Петефі?
19. Коли і де вперше в Ужгороді згадується Циганська вулиця? 

20. Коли вперше у переписі міста згадується єврейське населен-
ня?

21. Скільки синагог було у міжвоєнному Ужгороді?
22. Звідки родом німецькі переселенці в Ужгород?
23. Чим займалися місцеві греки, болгари, євреї, цигани, німці?
24. Чи були в Ужгороді міжетнічні конфлікти у ХХ ст.?
25. Що можете сказати про італійський слід на гербі міста?
26. Де в Ужгороді можна ознайомитися з колекцією народного 

одягу Закарпаття?
27. Назвіть народні одягові комплекси Закарпаття.
28. Які чоловічі сорочки побутували у бойків і лемків Закарпат-

тя?
29. Як називали жіночі безрукавки ужгородських долинян?
30. Назвіть ареал проживання королевських долинян.
31. Що вам відомо про найдавнішу скульптуру Ужгорода?
32. Коли відкрито перший пам’ятник в Ужгороді?
33. Розташуйте ужгородські пам’ятники Й. Бокшаю та А. Ерделі, 

А. Волошину, О. Духновичу, Г. Рошковичу, Є. Фенцику за ро-
ками їх відкриття.

34. Назвіть ужгородські пам’ятники відомої скульпторки Олени 
Мондич.

35. Схарактеризуйте пам’ятник художнику Г. Рошковичу.
36. Яку знаєте пам’ятку монументального мистецтва національ-

ного значення в Ужгороді?
37. Чим примітний ужгородський альпінарій?
38. Яким чином пов’язаний з Ужгородом просвітник і будитель 

О. Духнович?
39. Роботи яких скульпторів прикрашають Ужгород?
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Розділ ІІІ

Конфесії
3.1. Ужгород римо-католицький

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

мікр. Горяни

вул. Капітульна

пл. Бачинського

вул. Волошина

1  пл. Театральна –
 біля Миколайчика

Ужгородці від середньовіччя переважно належали до 
католицької (вселенської) церкви двох обрядів – латинського 
і грецького. Їх називали «латинниками» і «греками», нині – 
римо- і греко-католики. До католицьких пам’яток міста нале-
жать Горянська ротонда, костел св. Юрія (Георгія), єзуїтська 
колегія. Ужгород пов’язаний з європейськими католицькими 
родинами Другетів і Габсбургів. 1773 р. папа Климент XIV 
ліквідував орден єзуїтів, які на вул. Капітульній володіли ба-
гатьма спорудами. Ця власність перейшла греко-католицькій 
єпархії.
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2  мікр. Горяни –
 ротонда

Горянська ротонда (церква св. Анни) стоїть на околиці міс-
та. Ця історико-архітектурна пам’ятка являє собою унікальний 
зразок романо-візантійського мистецтва. Її датують ХІ–ХІV ст. Є 
кілька версій походження храму. За однією з них ідеться про ка-
плицю горянського замку, за іншою – католицького монастиря, що 
виконувала й оборонні функції.

Ротонда побудована у формі шестикутника з товстими 
стінами від 2 до 2,5 м. Усередині храм оздоблено унікальними 
фресками, що виконані у проторенесансному стилі італійськими 
майстрами школи Джотто (1360–1370-ті рр.). Тоді ж до ротонди 
прибудували прямокутний неф у готичному стилі. На східній стіні 
нефа розміщені розписи ХV ст. у техніці «а секко» (на зволоженій 
сухій штукатурці). У ХVІІІ ст. над ним спорудили вежу. У 1912 р. 
над фасадом надбудували дерев’яну дзвіницю.

До XVII ст. церква св. Анни була католицькою, нині вона 
греко-католицька. Вхід у ротонду із південно-західної сторони, а 
не зі сходу, як у греко-католицьких і православних храмах, що під-
креслює її латинське походження. Горянська ротонда має «близь-
ких родичів» у селах Кісомбор і Корчо (Угорщина). Однакові гео-
метричні форми і будівельний матеріал навели на думку об’єднати 
їх в один архітектурний ряд і датувати ХІ ст.

3  вул. Капітульна –
 подвір’я Ужгородського замку

Посередині замкового подвір’я привертають увагу залишки 
костелу, а саме − церкви св. Юрія (Георгія), яка вперше згадується у 
писемних джерелах 1248 р., а 1284 р. зазначено священика з іменем 
Стефан. Тоді вона являла собою невелику кам’яну споруду, зведену 
із тесаних каменів-квадрів, навколо церкви було розміщено цвин-
тар. Заможніших міщан ховали у церкві, під долівкою нави.

У XIV ст. володарями міста стали графи Другети, які на 
замковому подвір’ї звели палац, а церкву перетворили на родову 

усипальню. У XVI ст. храм розширили, до східної стіни добудували 
поховальну крипту – глибоке підвальне приміщення з кам’яними 
мурами і склепінчастою цегляною стелею. Вхід до крипти закрива-
ла масивна прямокутна кам’яна плита. Після того як церкву зруй-
нували, стеля крипти обвалилася.

У 1559 р. костел ненадовго став протестантським. Він ві-
діграв знакову роль в історії тим, що саме тут 24 квітня 1646 р. 
укладено унію між священиками грецького обряду Ужанського і 
Земплинського комітатів і католицькою церквою. Її представляв 
єпископ Еґера Юрій Якушич, брат удови Івана Другета Анни. Не-
вдовзі костелом знову заволоділи протестанти, а в 1695 р. його 
повернув католицькій громаді новий володар міста граф Міклош 
Берчені. Князь Ференц ІІ Ракоці у 1705 р. учергове віддав цей храм 
реформатам. На жаль, 1728 р. костел згорів, а 1762 р. його остаточ-
но розібрали на будматеріал для храму в центрі міста.

Неподалік у XIV–XVI ст. існував монастир паулінів. Почи-
наючи з 1384 р., Другети були його патронами. У 1545–1619 рр. мо-
настирська церква вже належала лютеранам.

Фундамент костелу на подвір’ї Ужгородського замку
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4  пл. А. Бачинського

Витоки Ужгородського національного університету сяга-
ють 23 листопада 1613 р. Тоді з дозволу Папи Римського граф Юрій 
(Георгій) Другет заснував у м. Гуменне єзуїтську колегію. Ця дата 
зафіксована у його ж фундаційній грамоті 2 липня 1615 р. У ви-
даному в Ужгородському замку документі йшлося про заснування 
колегії в Гуменному (нині Словаччина).

Відтак син Юрія – Іван, наджупан комітату Унґ, вирішив 
перенести єзуїтський монастир і колегію в Ужгород. Це засвідчила 
його дарча грамота 31 липня 1640 р. Того ж року на місці, де нині 
єпископська резиденція (де-юре – Наукова бібліотека УжНУ) на 
пл. А. Бачинського, розпочали будівництво. У 1646 р. Анна Другет 
остаточно перемістила колегію в Ужгород. Станом на 31 жовтня 
1700 р. у ній навчалося понад 200 студентів віком від 21 до 30 років 
за нинішнім поділом – з України, Словаччини, Угорщини, Румунії.

У рік ліквідації ордену єзуїтів (1773) у колегії навчалося 154 
студенти. Її маєтки перейшли до католицького освітнього фонду. 
1 березня 1775 р. австрійська правителька Марія Терезія переда-
ла будівлі колишньої Ужгородської колегії (замок, монастир, на-
вчальний корпус, костел) Мукачівській греко-католицькій єпархії. 
У замку невдовзі розмістили богословську семінарію. Від 1945 р. 
згадані приміщення належать Ужгородському університету і За-
карпатському краєзнавчому музею.

У 1778–1920 рр. на базі колегії діяла державна католицька 
гімназія. Для неї на місці казарми у 1783–1785 рр. збудували примі-
щення. Нині тут Ужгородський торговельно-економічний коледж. 
У 1893–1896 рр. для гімназії звели будівлю, де нині хімічний фа-
культет УжНУ. Там 22 вчителі навчали 577 учнів.

5  вул. Волошина –
 костел св. Юрія

Костел св. Юрія (Георгія) – найстаріший католицький храм 
Ужгорода. Розташований поблизу перехрестя двох найпопулярні-

ших вулиць – А. Волошина і 
Корзо.

Спочатку тут була 
лютеранська церква, яку ро-
зібрали за наказом волода-
ря міста Юрія Другета. Він 
повернувся у католицизм 
завдяки проповіднику Пе-
трові Пазманю та у 1611 р. 
віддав ділянку землі на вул. 
Соляній (А. Волошина) під 
будівництво церкви на честь 
свого небесного заступни-
ка. Після його смерті 1620 р. 
храм залишився недобудо-
ваним і врешті-решт зане-
пав. У 1762–1766 рр. костел 
реконструйовано у стилі 
пізнього бароко. Вівтар створив художник Лукач Йожеф Краккер 
(1717–1779).

Протягом 1830–1831 рр. храм перебудували і збільшили. 
1820 р. на вежі костелу розмістили міський годинник. Невдовзі го-
динник постраждав внаслідок пожежі. Його відновили 1857 р., а 
1904 р. замінили на новий – фірми Йожефа і Давида Фрідів, що діє 
досі й показує напрочуд точний час. У 1901 р. у храмі встановили 
орган.

Поряд із церквою звели плебанію (нині Ужгородська дитя-
ча музична школа № 1 ім. П. Чайковського). Далі «Будинок Гізели» 
1907 р. (Ужгородське державне музичне училище ім. Д.Задора). 
Первісно тут розміщувалися католицька початкова школа, інтер-
нат на 30 дівчат, курси рукоділля й музики. Покрівлю увінчував 
купол з масивним хрестом, а у верхній частині фасаду, у невеликій 
ніші є скульптура св. Гізели. У радянські часи хрест зняли, а скуль-
птуру замурували. У 1996 р. її відновили.

Радянська влада закрила храм. Після розпаду Радянсько-
го Союзу римо-католицька єпархія відновила його функціону-
вання. У 2000–2001 рр. костел відремонтували, на подвір’ї від-



ІІІ. Конфесії160

новили скульптуру Пресвятої Діви Марії Богородиці. Внутрішнє 
оздоблення не змінилося. Інтер’єр пишно оздоблено живописом, 
скульптурою, вітражами.

Як бачимо, Ужгород із провінційного містечка в центрі 
Європи поступово перетворився на сучасне місто. Тут у 1880 р. 
проживало 3,7 тис. римо-католиків, у 1921 р. – 7,4 тис., у 1941 р. – 
10,6 тис. Це переважно угорці, німці, словаки. Нині у Закарпатській 
області налічують декілька десятків тисяч римо-католиків, з яких 
майже кожний десятий живе в Ужгороді. 3.2. Ужгород греко-католицький

Маршрут екскурсії:

пл. А. Бачинського

вул. Капітульна (1) 

вул. Капітульна (2)

вул. А. Волошина (1)

вул. А. Волошина (2)

вул. Цегольнянська

1
 пл. А. Бачинського –

 ансамбль споруд резиденції 
 Мукачівської греко-католицької єпархії 
 та собору Здвиження Чесного Хреста 
 Господнього

Перед нами візитівка, без якої не обходиться жодне зобра-
ження краєвиду Ужгорода.

У першій половині XVII ст. на цьому місці стояли хатини 
міщан. Володар міста Іван X Другет вирішив переселити в Ужгород 
з Гуменного (нині Словаччина) єзуїтів. 31 липня 1640 р. він видав 
фундаційну грамоту про перенесення єзуїтської колегії. Патрон 
придбав для колегії землю в Ужгороді і відселив звідти міщан, а 
на утримання колегії надав значну суму грошей та землі в око-
лицях Гуменного та Ужгорода. Єзуїти отримали право торгувати 
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у місті вином, пивом, горілкою, будівельними матеріалами тощо. 
Натомість отці-єзуїти повинні були молитися за Івана Другета та 
його нащадків. Будівництво колегії розпочалося того ж року. Після 
смерті патрона, будівництво завершила його дружина Анна Яку-
шич. Весь комплекс включав власне колегію, школу і церкву.

У 1773 р. папа Климент XIV розпустив єзуїтський орден. 
Австрійська правителька Марія Терезія (пам’ятник їй бачимо у 
скверику напроти храму) в будівлях ліквідованої єзуїтської ко-
легії розмістила резиденцію греко-католицької єпархії (1775). 
На фронтоні резиденції поміщено чотири герби єпископів, які 
будували й оновлювали її: А. Бачинського, В. Поповича, І. Пас-
телія, Ю. Фірцака. На першому поверсі розміщувалися кімнати 
управителя резиденції, писаря консисторії, кімнати для гостей та 
допоміжного персоналу. Чотири кімнати були у розпорядженні 
єпископа, одна з яких слугувала приймальнею. На другому по-
версі був «рожевий салон», де певний час зберігалися угорські 
коронаційні регалії.

Після реконструкцій, проведених за рекомендаціями при-
дворного архітектора Франца Антона Гіллебрандта (роки життя: 
1719–1797), резиденція довгий час залишалася окремою спору-
дою, не з’єднаною із собором. У 1846 р. єпископ Василь Попо-
вич (правив: 1831–1864) перебудував єпископські палати і надав 

сучасного вигляду – дві вежі, під’їзд до брами, невеликий парк з 
декоративними насадженнями туї, самшиту та ін. У добудованій 
частині, що з’єднала резиденцію із собором, на другому поверсі 
влаштовано нову єпископську каплицю, яку розмалював Йосип 
Бокшай.

Від 1949 р. (після ліквідації радянською владою греко-като-
лицької церкви) в приміщеннях резиденції діє Наукова бібліотека 
Ужгородського університету. Приміщення зазнали змін: фрески у 
залах забілили, перебудували кімнати тощо. У 1989 р. діяльність 
греко-католицької єпархії відновилася, у 1991 р. їй повернули ка-
федральний собор, у 2003 р. почалися перемовини про поступо-
ве відселення бібліотеки університету. У вивільнених приміщен-
нях розпочалися капітальні ремонти й реставраційні роботи, які 
тривають і донині. Хочуть відновити єпископські сади позаду ре-
зиденції та собору. Втім усі будівлі, включно з резиденцією (крім 
собору), досі є власністю університету. Змінити її можна лише по-
становою уряду, тому ремонтно-реставраційні заходи не мають за-
конних підстав.

Собор Здвиження Чесного Хреста Господнього збудува-
ли пізніше від колегії та школи. Спочатку церква була невелика, з 
однією вежею, протягом XVII – початку XVIII ст. зазнавала пере-
будов унаслідок пожежі та буревію. У 1775 р. храм передали Му-
качівській греко-католицькій єпархії та за проектом архітектора 
Гіллебрандта перетворили на кафедральний собор. Перебудову й 
пристосування до греко-католицького обряду завершили 1779 р. 
З’явилися лавиці, місця для каноніків (зліва і справа перед вівта-
рем) та єпископа (справа). Найвизначнішою пам’яткою після пе-
редачі костелу є іконостас 1779 р. Його автор – різьбяр Франц Фек.

Собор побудований з цегли, його головний фасад увінча-
ний трикутним фронтоном, до якого примикають восьмигранні 
триярусні вежі з курантами. Спочатку дзвіниці були дерев’яними, 
у 1812 р. одну з них зруйнувала буря. Для симетрії знесли й другу, 
а 1814 р. вежі відновили. У лівій башті дзвін «Іван» вагою 1 тонна, 
у правій – 3-тонний.

Ґрунтовне оновлення інтер’єру здійснив 1858 р. єпископ 
В. Попович. На стіни нанесли мармурові арабески, оновлено іконо-
стас, розмальовано стіни. Велику роль в оновленні церкви відіграв 

Листівка 1905 р.
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єпархіальний художник Фердинанд Видра. Радикальні зовнішні 
зміни надали собору сучасного вигляду, їх здійснили за єпископа 
Івана Пастелія. Архітектурне вирішення у новокласичному стилі 
з добудовою перед входом портика з чотирма корінфськими коло-
нами розробив архітектор Ласло Фабрі. Роботи завершили 1877 р., 
наступного року на одній з веж встановили годинник. У 1939 р. 
плафон собору прикрасив монументальним розписом Воздвижен-
ня Чесного Хреста художник Йосип Бокшай, який 1942 р. вигото-
вив і кольорові вітражі на вікні у захристії.

У підземеллях собору міститься крипта. Тут, починаючи із 
заснування костелу, хоронили заможних католиків. Пізніше кафе-
дральний храм став місцем поховання греко-католицьких владик, 
зокрема Андрія Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича. 
Останнім єпископом, кого поховали тут, був убитий у 1947 р. Те-
одор Ромжа. Папа Іван Павло II у 2001 р. під час відвідин України 
проголосив його Блаженним. Після ліквідації греко-католицької 
єпархії, у 1949–1991 рр. собор належав православним. Від 1991 р. – 
знову греко-католицький.

Обабіч нижньої частини центрального входу 1997 р. вста-
новлено бронзові меморіальні таблиці скульптора Михайла Беле-
ня: справа – засновнику кафедрального собору єп. А. Бачинському, 
зліва – убитому єп. Т. Ромжі.

На наріжній частині підпірної стіни резиденції 1 листопа-
да 2007 р. відкрито пам’ятний знак репресованому духовенству. 
Автор – скульптор Василь Роман. Знак складається з кованого 
мереживом мідного хреста (всередині) та восьми гранітних плит, 
розміщених обабіч нього у формі розгорнутих книжок. На уявних 
сторінках викарбувані імена 128 священиків і монахині Теофіли, 
які зазнали гонінь і репресій від радянської влади.

2  вул. Капітульна –
 будинок сирітського притулку та інтернату

Ми біля будівлі колишнього сиротинця. Нині тут навчаль-
ні та наукові підрозділи університету. Будівництво розпочав єпис-
коп Олексій Повчій у 1827 р. на земельній ділянці єпархії. Його 
урочисто відкрили 1 жовтня 1840 р., перейменувавши з інтернату 

Вітраж Й. Бокшая
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св. Олексія на «Конвікт» (лат. – жити спільно). У гуртожитку ви-
ховувалися осиротілі сини священиків і найбідніші учні гімназії. 
Першого року тут проживало 9 сиріт.

На фасаді у верхній частині дотепер бачимо латиномовну 
назву сиротинця «Orphanotrophium». За чехословацької влади у 
1919 р. «Конвікт» став державним інтернатом для бідних гімназис-
тів. У 1945 р. гімназію та інтернат ліквідували, а споруду переда-
ли Ужгородському університету. Певний час тут діяв історичний 
факультет, нині – кафедри фізичного та інженерно-технічного фа-
культетів.

3  вул. Капітульна –
 будинок учительської семінарії

На перетині вулиць Капітульної та Замкової бачимо 
пам’ятку архітектури. Нині тут юридичний факультет Ужгород-
ського університету. 1794 р. заснована Ужгородська учитель-
ська греко-католицька чоловіча семінарія. Тривалий час вона 

не мала власного приміщення. У 1883 р. звели перший поверх 
будівлі для семінарії навпроти замку, у 1886-му – другий. Крім 
семінарії, тут розмістився «Алумней» – інтернат для студентів 
препарандії.

У семінарії викладали такі предмети – катехізм, педагогіка, 
руська (українська), угорська, німецька мови, математика, геогра-
фія, історія, основи конституції, природознавство, музика і спів, 
малювання, каліграфія, фізкультура, церковний типікон і церков-
ний спів. Навчання тривало спочатку три, а згодом чотири роки. 
Тут працювали відомі постаті закарпатської історії М. Лучкай, 
А. Волошин, Ю. Дрогобецький та ін.

З окупацією Ужгорода Угорщиною в листопаді 1938 р. се-
мінарію перевели у м. Севлюш (Виноградів). Наступного року 
вона повернулася в Ужгород, її перетворили на ліцей. Наприкінці 
1944 р. чоловічу півце-учительську семінарію об’єднано з жіночою 
учительською семінарією і перейменовано в педагогічне училище. 
У 1951 р. на базі училища відкрили Ужгородський учительський 
інститут з дворічним терміном навчання (діяв до 1957 р.), а саме 
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5
 вул. А. Волошина –

 інтернат для дівчат-сиріт
 і жіноча учительська семінарія

1875 р. у центральному корпусі в глибині двору відкрили 
інтернат для дівчат-сиріт греко-католицьких священиків і гре-
ко-католицьку парафіяльну жіночу горожанську школу. 1902 р. 
відкрилася ще й жіноча учительська семінарія. Приміщення для 
останньої збудоване 1912 р. Будинок сиротинця розміщений з 
відступом від червоної лінії забудови вулиці, в глибині подвір’я, 
відділений від вулиці металевим парканом на цегляному цоколі з 
воротами і хвірткою. Чолову стіну третього поверху прикрашає 
сграфіто з двох фігур, осяяних сонцем, – молодої жінки, яка, сидя-
чи, тримає дитя на колінах. Первісно на місці сграфіто було вікно. 
Архітектура будинку витримана у стилі пізнього класицизму.

Поповнення семінарії відбувалося в основному за рахунок 
діючих при єпархії трьох закладів: інтернату сиріт священиків, ін-
тернату вчительських сиріт, сирітського притулку при монастирі 
сестер чину св. Василя Великого в Ужгороді. В інтернаті проживало 

училище перевели до Мукачева. У 1958 р. будівлю передали Ужго-
родському університету, тут довгий час розміщувалися загально-
технічний факультет і військова кафедра, а з 1993 р. – юридичний 
факультет.

4  вул. А. Волошина –
 монастир василіян

1903 р. під проводом єпископа Юлія Фірцака у краї від-
новили василіянський чин (орден). Будівництво монастиря роз-
почали в жовтні 1911 р. Первісно будівля, фасад якої виходив на 
вулицю, мала чотириповерхову центральну й триповерхові бо-
кові частини, на яких розмістилися «висячі сади». У міжвоєння 
бокові частини забудували. Будівля мала 56 просторих кімнат і 
кілька залів. На четвертому поверсі влаштували велику капли-
цю з розписами Й. Бокшая. На першому поверсі була трапезна і 
кімнати для гостей, на інших поверхах – аудиторії та кімнати для 
студентів. Споруда є взірцем європейської сакральної архітекту-
ри. У ній домінує характерна для зламу XIX – XX ст. еклектика 
з використанням елементів новостилів – неоготики, неороман-
ського та ін.

У вересні 1912 р. при монастирі відкрили чоловічий ін-
тернат. Чимало юнаків після інтернату ставали монахами. Тому 
діяла початкова чернеча школа. У 1921 р. половину будівлі за-
йняла президія суду Підкарпатської Русі, у 1925 р. тут відкрили 
і друкарню. Після окупації Карпатської України угорськими вій-
ськами (березень 1939) новим ігуменом монастиря став о. Бар-
толомей Дудаш, у 1946-му – о. Богдан Мересій, проживало тут 
уже лише троє ченців. Монастир передали Ужгородському уні-
верситету рішенням Ради у справах релігійних культів при Раді 
міністрів СРСР від 30 березня 1949 р. з правом переобладнання. 
13 травня 1949 р. складено акт про передачу монастиря, підпи-
саний ігуменом о. Б. Мересієм. У будівлі розмістили історичний, 
філологічний, біологічний факультети. Нині тут фізичний фа-
культет.
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до 125-130 дівчат, у т. ч. 80 студенток учительської семінарії, 12-14 
слухачок курсів виховательок дитячих садків, 15-17 учениць горо-
жанської школи і фаху домогосподарства. Основними предметами в 
семінарії були: релігія, правознавство, психологія, логіка, історія пе-
дагогіки, методика викладання, руська (українська) й угорська мови, 
арифметика, фізика, співи, малювання, ручна праця, фізичне вихо-
вання. Навчали в семінарії місцевим діалектом української мови, 
факультативно вивчали угорську, латинь, французьку, італійську.

У 1951 р. тут на базі Ужгородського педагогічного училища 
відкрили Ужгородський учительський інститут, а училище пере-
вели до Мукачева. Нині у цьому майновому комплексі розмістився 
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.

6  вул. Цегольнянська –
 церква Преображення Господнього

Будівництво храму розпочалось у 2013 р. за проектом ар-
хітектора Петра Сарваша. Ця історія є досить цікавою. У 1991 р. з 
відновленням греко-католицької єпархії стартували міжконфесійні 
перемовини про повернення її власності. Вище по схилу теж Преоб-
раженська церква. Побудована у 1802 р., в дорадянський час належала 
греко-католикам, потім університету як обчислювальний центр, а на 
початку 1990-х негласно стала розмінною монетою між греко-католи-
ками і православними, які на той час займали Хрестовоздвиженський 
собор. Була пропозиція обмінятись двома храмами, тобто кафедраль-
ний собор залишити православній громаді, а церкву Преображення 
Господнього повернути греко-католицькій. Однак зробили навпаки. 
Греко-католики отримали свою головну святиню – Хрестовоздвижен-
ський собор, а православні – Преображенську церкву.

Одночасно греко-католикам перейшла нижня тераса 
подвір’я церкви разом з каплицею, де похований визначний істо-
рик і мовознавець о. М. Лучкай. Відтоді літургії відбувались тут 
просто неба, а парафіяни взялися за будівництво нової церкви. 
Постала будівля, що за задумом архітектора має форму відкритих 
рук Отця Небесного, який збирає до свого намету вірників. Церква 
«увібрала» в себе стару каплицю і є немовби прибудовою до неї.

3.3. Ужгород православний
Маршрут екскурсії:

Православна наб.

вул. А. Волошина

вул. Цегольнянська

вул. Золотиста

пл. Кирила і Мефодія

1  Православна наб. –
 біля Покровського храму

Перші відомості про православну громаду Ужгорода дато-
вані 1575 р. Тоді мовилося про парафіяльний дім, а з 1578 р. – і 
про храм неподалік від Малого Ужа, на південній частині острова 
Маргарети. У міських протоколах 1642, 1645, 1646 рр. православну 
парафію називають «руською церквою». Після Ужгородської унії 
1646 р. вона стає греко-католицькою. Відтак православні традиції 
плекала тільки грецька меншина міста.

У чехословацький період православні громади росли як 
гриби. У 1921 р. в Ужгороді зареєстрували православний комітет, 
куди ввійшли місцеві та емігранти. Священиком став конвертит 
Михайло Мейгеш, який перейшов із греко-католицької конфесії у 
православ’я. Потім громаду обслуговували Дмитро Владиков, Все-
волод Коломацький, Веніамін (Князев), Аверкій (Таушев), Василь 
(Пронін), Василій Самош, Георгій Станканинець. Православні мо-
лилися в пристосованому приміщенні в школі глухонімих – на розі 
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вулиць Другетів і Шумної. У 1926 р. розпочався збір коштів для бу-
дівництва храму. Через два роки придбали ділянку на березі Ужа. 
1 березня 1929 р. Всеволод Коломацький у редагованій ним газе-
ті «Православная Карпатская Русь» опублікував статтю «Памяти 
руських воинов, убіенных в Карпатах», де закликав сприяти зве-
денню храму. Відгукнулося багато людей, навіть російська царська 
родина, зокрема велика княгиня Анастасія.

Проект церкви отримав першу премію на конкурсі Бел-
градського товариства російських архітекторів. У проектуванні 
взяли участь емігранти: архітектор К. Катков, інженер М. Леонтьєв. 
Проект виготовили за зразком церкви в с. Коломенське поблизу 
Москви. На закладці першого каменя 16 березня 1930 р. були ко-
мандир чехословацької дивізії генерал Прхала, польський консул 
Завадовський, чехословацькі сенатори Бачинський та Цурканович.

20 липня 1930 р. встановили хрест на куполі храму. Перше 
богослужіння відбулося на Різдво Христове 1931 р. Всеволод Коло-
мацький став настоятелем. У храмі були унікальні ікони: Миколи 
Чудотворця – російського царя Миколи II, Спасителя – головноко-
мандувача російської армії 1914–1915 рр., великого князя Миколи 
Романова, Богоматері – генерала Олексія Брусилова, св. Пантелей-
мона з часткою його мощей – подарунок Пантелеймонівського мо-
настиря на Афоні.

У часи «хрущовської відлиги» храм закрили. Спочатку його 
використовували як склад паперу, а з 1979 р. – як музей атеїзму. Із 
купола зняли хрест, забрали люстри, ікони, забілили стіни. У 1991 р. 
храм відновлено настоятелем Миколою Кабацієм. У 1992–1996 рр. 
іконописець Валентин Дроздов провів його розпис. 2000 р. до юві-
лею Різдва Христового поблизу встановлено пам’ятний хрест.

2  вул. А. Волошина –
 фізичний факультет УжНУ

Греки в Ужгороді згадуються на початку XVIII ст. як тор-
гівці. Спочатку вони відвідували греко-католицьку церкву на Це-
гольні. У 1761 р. до цього храму приписалися 8 грецьких родин. 
У 1782 р. греки вирішують звести власний храм. Проти цього ви-
ступив греко-католицький єпископ А. Бачинський. Але комітат-

ська влада надала 1784 р. грекам земельну ділянку, на якій у 1786–
1787 рр. постала велична кам’яна споруда з високою вежею, котру 
вкрили ґонтом. Поряд звели житла священика, дяка і дзвонаря. У 
грецькій церкві було три дзвони з чудовим звучанням і мистець-
ким оздобленням. Великий та середній дзвони відлиті 1788 р. в 
Ужгороді та Венеції, малий дзвін – місцевим ливарником Юрієм 
Лазаром. У храмі був красивий іконостас і різьблені лавиці. Храм 
підпорядковувався сербському єпископу в Будапешті.

Біля церкви було кладовище. Останні похорони датовані 
тут 1897 р., коли грецький священик з Мішкольца поховав Каміла 
Михайловича. Поступово грецька православна громада зменшила-
ся через асиміляцію, міграцію, вимирання. 1850 р. дворянин Сте-
фан Йованович відремонтував храм та інші споруди. 1879 р. Ужго-
род залишив останній грецький священик Светозар Болярич. У 
1886 р. громада розібрала стару вежу і замінила бляшаним куполом.

22 вересня 1900 р. урядник церкви Іван Йованович продав 
земельну ділянку з усім нерухомим майном Мукачівській греко-
католицькій єпархії. Угоду оскаржили у суді інші члени громади. 
Протестувало й єпархіальне керівництво в Будапешті. У Держав-

Церква греків (до 1906 р.)
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ному архіві Закарпатської області зберігаються документи судової 
тяганини. 1906 р. храм охопила пожежа, розплавилися дзвони.

У 1911 р. тут розпочали будівництво василіянського мо-
настиря. Відтоді церква нерозривно пов’язана з ним. У 1949 р. ра-
дянська влада ліквідувала чернечу громаду, а приміщення переда-
ла університету. Храм перетворили в одну з навчальних аудиторій, 
де неймовірна акустика.

3  вул. Цегольнянська –
 Преображенський храм

Початок зведення Свято-Преображенського храму при-
пав на 1787 р. Земельну ділянку викупили в родини Долинаїв. 
План храму створив архітектор Йосип Фрідман (Фрідгоффер). 
Активними учасниками будівництва стали священик Іван Шус-
тай, Іван Рац, родини Черських і Ляховичів. Завершили церкву 
1802 р. за священика Івана Ляховича. Її освятив греко-католиць-
кий єпископ А. Бачинський. У 1805 р. тут нарахували 2,4 тис. па-
рафіян. Папа Григорій XVI у 1837 р. надав храму повний відпуст 

на свято Преображення Гос-
поднього, що й підтвердив 
папа Лев XIII у 1888 р.

Під храмом був 
склеп, де покоїлися остан-
ки меценатів – Черських 
і Ляховичів. Біля церкви 
містилося кладовище, тро-
хи нижче у середині XIX ст. 
побудували парафіяльну 
школу і дім священика – 
фару. Церковну територію 
обнесли кам’яною стіною, 
за якою простягалися вино-
градники. Біля церкви рос-
ли фруктовий сад, розарій, 
квітники.

У Свято-Преображенській парафії 1792 р. було 1,5 тис. вір-
ників, у 1829 р. – 3 тис., у 1899 р. – 3,4 тис., у 1915 р. – 4,5 тис. У 
1897 р. храм капітально відремонтували. Турню (вежу) покрили 
бляхою, розмалювали хори, побілили стіни зовні. Тоді ж відомий 
художник Гнат Рошкович створив вівтарну ікону.

У 1798–1803 рр. священиком Свято-Преображенської 
церкви й одночасно ректором Ужгородської богословської семіна-
рії був майбутній перший єпископ Пряшівської греко-католицької 
єпархії Григорій Таркович (1754–1841). Парохом служив тут автор 
«Історії карпатських русинів» Михайло Лучкай (1789–1843), а в 
1906–1916 рр. – історик Василь Гаджега (1864–1938). Храм розпи-
сав знаменитий художник Йосип Бокшай.

Згідно з актом від 17 лютого 1949 р., радянська влада церк-
ву передала православним. У 1959 р. її закрили і переробили під 
обчислювальний центр університету. Розібрали вежу, забілили 
розписи Бокшая. На початку 1990-х рр. церкву повернули право-
славним. 1997 р. її реконструювали й освятили.

4  вул. Золотиста –
 Свято-Воскресенський
 чоловічий монастир

Цей монастир за-
сновано 2001 р. У день св. 
ап. Андрія Первозванного 
13 грудня проведено пер-
ший молебень. Монастир 
очолив ігумен Петро (Твар-
довський). Спочатку ченці 
обладнали під церкву не-
великий вагончик. Міська 
влада виділила для монас-
тиря 1 га землі. У 2002 р. 
освячено фундамент храму 
Благовіщення Богороди-
ці, будівництво завершили 
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2006 р. У монастирі жили 5 ченців. У 2003 р. благодійники спору-
дили поклонний хрест. Його вирізали з каменю ченці Лядівського 
монастиря у Вінницькій області. Тут діє церковний хор.

5  пл. Кирила і Мефодія –
 собор

Наприкінці 1991 р. православній громаді Ужгорода виділи-
ли ділянку на нинішній пл. Кирила і Мефодія для побудови кафе-
дрального собору. Передбачили звести й духовний центр з акто-
вим залом, школою для дітей. Комплекс включає також невелику 
церкву Кирила і Мефодія та церкву-дзвіницю св. Горазда – учня 
Кирила і Мефодія.

У 1994 р. освячено малу церкву і розпочато будівництво ве-
ликого храму, де 27 вересня 2000 р. провели перше богослужіння. 
На спорудження собору пішло 2 млн. цеглин. Собор має в основі 
прямокутник 44 на 36 м, найвищий хрест сягає висоти 60 м. Цер-
ковна баня має площу 550 кв. м із внутрішнім діаметром 9 м, ба-

рабан висотою 25 м. Використано архітектурний прийом, який не 
має аналогів у храмовому будівництві. Адже за бічною поверхнею 
основного барабана головного купола діаметром 13,5 м розміщу-
ється внутрішній – 9,5 м. Між стінками барабанів влаштували схо-
динки під купольний простір. Загальна місткість собору понад 5 
тис. осіб.

Власне храм складається з двох частин – нижньої – Хресто-
Воздвиженського храму висотою 6 м, і верхньої – Храму Спасите-
ля, висота якого 36 м. Тут діє конференц-зал на 300 осіб, благодійна 
їдальня на 100 осіб. У нижньому храмі похований митрофорний 
протоієрей Василь Самош, один із будівничих собору. На стінах 
собору встановлені меморіальні дошки на честь преп. Олексія Кар-
паторуського (Кабалюка) (1877–1947) й учасників Мараморош-Си-
готського процесу 1913–1914 рр.
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Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

пл. Жупанатська

пл. В. Гренджі-Донського

1  пл. Театральна –
 біля Пішохідного мосту

Протестантизм – один із напрямів християнства, що роз-
починається із першої половини XVI ст., коли сформувалася дум-
ка про необхідність реформування католицької церкви. Частиною 
загального процесу став виступ Мартина Лютера в 1517 р., який 
у 95 пунктах висловився за реформу в усіх аспектах – церковного 
устрою, життя священиків і т.д. Невдовзі цей рух охопив Європу.

Нова релігія у формі лютеранства з’явилася в Угорщині ще 
до поразки під Могачем 1526 р. Її поширювали священики, монахи, 
студенти, торговці, ремісники. Духовенство виступало проти целі-
бату і за покращення свого соціального статусу. Реформація мала 
і прихильників, і противників. 1524 р. протестантизм оголошено 
єрессю, його послідовників – єретиками. Втім ідеї реформування 
церкви швидко досягли найвіддаленіших куточків, особливо міст 
Північної Угорщини і Трансільванії, де проживало німецьке насе-
лення. Прибули проповідники і на Закарпаття.

Петер Переньі вважається першим угорським дворянином-
лютеранином. Протестантизм Переньі суперечливий. У своєму 

місті 1537 р. він відвідував римо-католицький костел. Зацікавле-
ність Переньі протестантизмом обмежувалася меценатством, про-
живанням у його дворі проповідника Матяша Деваї Біро та інших, 
що присвячували йому книги. Водночас Петер Переньі та його син 
Габор у Верхньому Потиссі зруйнували три католицькі монастирі: у 
Шарошпатаку, Шаторалйауйгелі, Требішові. Монастир сестер кла-
рисс у Шарошпатаку вони перетворили на протестантську школу. 
1545 р. утисків зазнав і священик Севлюша (нині Виноградів).

Реформатори при дворі Переньі поширили свої ідеї у су-
сідніх землях – у володіннях Другетів. Перехід Другетів у про-
тестантизм стався під впливом Переньі, адже Франц ІІІ Другет, 
Ужанський наджупан, одружився з Єлизаветою Переньі. Його брат 
Юрій теж «душею і тілом був вірний Реформації». Спільно з третім 
братом – Стефаном, Другети 1542 р. приєдналися до ліги дворян 
Верхньої Угорщини – опозиції до австрійського цісаря.

У 1540-х рр. за прикладом Другетів до Реформації приєд-
налися середні дворяни і селяни. Коли виникла протестантська 
громада Ужгорода – невідомо. Науковці схиляються до 1550-х рр. 
Перший історик Ужгорода Карой Мейсарош зазначив, що 1546 р. 
в Ужгороді проповідував Шанто Калманчехі. Із ним пов’язують 
швидке поширення протестантизму в місті та околицях. Насправ-
ді Калманчехі в Ужгороді мешкав 1551 р., а з наступного року – в 
Берегові.

1555 р. в Ужгороді оселився магістр Петер, який пропагу-
вав лютеранство. Поряд із лютеранством поширився кальвінізм – 
швейцарське відгалуження Реформації. Наприкінці 1570-х рр. із 
30 католицьких вікаріїв Ужанського головного деканату не зали-
шилося жодного. Монахів різних католицьких орденів вигнали з 
Ужгорода, Капушан, інших міст. Майно забрали протестанти. Від-
мінності між римо-католицькою і протестантською конфесіями 
були непомітні. Літургія змінювалася повільно впродовж десяти-
літь. У більшості церков залишався внутрішній інтер’єр з вівтаря-
ми, розп’яттям, оздобленням тощо.

Із Лукачем Егрі в Ужгород у середині 1560-х рр. прийшов 
радикальний напрям протестантизму – унітаризм. У поглядах 
Егрі відчувався вплив анабаптизму. Він відкидав таїнство хре-
щення дітей, забороняв усілякі клятви, заохочував спільне во-
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лодіння майном громади. За це Егрі мав чимало ворогів. У січні 
1568 р. на синоді в Сіксо, а 24 серпня у Шарошпатаку погляди Егрі 
назвали єретичними, звільнили з посади і примусили залишити 
Ужгород. Новим деканом обрали кальвініста Ґергеля Сікасаї. Ра-
зом із трьома притисянськими округами Ужанський деканат став 
осередком кальвінізму, що переважає донині серед угорців цього 
регіону.

Лютерани і кальвіністи досягли згоди в головних канонах, 
розбіжності стосувалися прийняття причастя. У полеміці посту-
пово сформувалася протестантська церковна організація. Люте-
ранство втратило вплив на угорськомовне населення. Безуспіш-
ною стала спроба об’єднати два напрями протестантизму. Проте 
в Ужанській та Земплинській жупах вони тривалий час існували в 
єдності та підкорялися одному декану. Однак у 1670 р. ужанські та 
земплинські лютерани підпорядкувалися Шаришському лютеран-
ському деканату.

2  пл. Жупанатська –
 реформатська церква

Це не перша церква протестантів Ужгорода. Перша, ймо-
вірно, була біля замку – колишня церква паулінів, яких вигнали з 
міста. До початку XVII ст. Другети підтримували протестантів. Їхні 

громади виникли в Ужгороді 
та сусідніх селах Доманинці, 
Невицьке, Ярок, Кам’яниця, 
Радванка та ін. Після повер-
нення графа Юрія Другета 
до католицизму і поселення 
єзуїтів у Гуменному життя 
протестантів ускладнилося. 
Граф зруйнував церкву, па-
рохію і школу протестантів 
біля замку задля розширен-
ня свого саду. Протестантам 
Другет звів церкву на місці, 

де нині римо-католицький костел на вул. А. Волошина. Граф по-
дарував протестантам парохію і школу.

Активність єзуїтів і католицькі симпатії володаря міста 
зробили свою справу. Число протестантів зменшилися. У 1640 р. 
вони втратили церкву і перемістили свій центр на міську околи-
цю. Контрреформація перемогла, і реформати Ужгорода втрати-
ли всі володіння. Реформатський священик отримав притулок у 
дворянина Горвата. Становище реформатів міста покращилося 
під час повстання Ференца ІІ Ракоці. 6 жовтня 1705 р. трансіль-
ванський князь передав римо-католицьку церкву Ужгорода ре-
форматам. Та через п’ять років церква знову опинилася в єзуї-
тів. Протестанти молилися у будинку немеша (дворянина) Адама 
Горвата на Радванці.

В останній чверті XVIII ст. реформати міста неоднора-
зово просили в австрійських правителів дозволити будівни-
цтво власної церкви. 27 січня 1789 р. цісар Йосиф ІІ надав до-
звіл, але тільки 1793 р. виділено ділянку і закладено фундамент. 
Будівництво завершилося 1796 р. У 1818 р. добудували високу 
вежу і повністю завершили інтер’єр. Перший орган встановле-
но у 1840-х рр.

У 1905–1906 рр. будівлю реконструювали і добудували дім 
священика. До встановлення радянської влади в Ужгороді рефор-
мати почувалися добре. Відтак їх священика репресували, а церкву 
відібрали, повернули тільки 1991 р.

Церква вміщає понад 750 осіб. Збереглося кілька келихів і 
глечиків XVIII–XIX ст., орган у середині XIX ст. виготовили май-
стри м. Печ. Перший дзвін встановили 1832 р., а 1870 р. його пере-
плавили і наново виготовили ливарники з с. Малі Геївці брати Ла-
йош і Ференц Ласло. Важить дзвін понад 1,3 т. Другий дзвін вилив 
1927 р. майстер, землевласник і суспільний діяч із Малих Геївців 
Ференц Егрі.

У бібліотеці церкви є цінні книги релігійної та світської 
тематики, стародруки і рукописи XVII–XIX ст. Наприкінці 1944 р. 
після приходу радянських військ їх заховали у церковному підвалі. 
Про схованку мало хто знав, тому колекцію врятували.



ІІІ. Конфесії 3.4. Ужгород протестантський182 183

3  пл. В. Гренджі-Донського –
 церква адвентистів

Це колишній храм 
євангелістів-августинців. 
Августинський напрям ви-
ник у 1530-х рр. як відга-
луження лютеранства. В 
Ужгороді перша згадка про 
євангелістів-августинців 
датована 1793 р. Їх згадали 
з приводу збору коштів на 
будівництво реформатської 
церкви. Невідомо, скіль-
ки августинців жило тоді в 
місті. Своєї церкви вони не 
мали. Це переселенці або на-
щадки переселенців різних 
національностей із Сепеш-
ської жупи.

У 1833 р. в Ужгороді 
громаду євангелістів-авгус-
тинців очолив Якоб Лам, 
інженер лісової справи. Він 
ініціював збір коштів на бу-
дівництво власної церкви. 

Пожертви надходили з різних куточків країни, навіть з Трансіль-
ванії, але потрібну суму не зібрали. У 1851 р. Лама обрали упра-
вителем євангелістів міста. Ймовірно, він проводив молитовні зі-
брання, бо священика громада не мала. Євангелісти відвідували 
богослужіння реформатської церкви. Згідно з переписом 1880 р., 
в Ужгороді було 111 євангелістів-августинців на понад 11 тис. 
мешканців міста. Вони долучилися до утримання реформатського 
священика і церкви. У середині ХІХ ст. до Ужгорода приїжджали 
священики-євангелісти із Паздича (комітат Земплин) – Ліндтнер, 
Фарбакі, Шімкович, Козлої – і служили в реформатській церкві.

У 1906 р. євангелісти Ужгорода отримали постійного свя-
щеника – Аладара Маргочі. Він проводив активну місійну роботу. 
Перше богослужіння провів у приміщенні державної восьмиклас-
ної школи (нині школа № 2). На 1910 р. у місті налічили 240 єванге-
лістів-августинців, які вирішили звести свою церкву. Під будівни-
цтво вони отримали невеликий занедбаний парк на пл. Другетів.

За проектом Ернеста Ковача планувалося звести невелику 
церкву в готичному стилі. Це вдалося не одразу, бо завадила Перша 
світова війна. Розпочате 1914 р. будівництво завершила 1925 р. вже 
фірма «Гамош і Штерн» й архітектор Адальберт Федор. Дзвін ва-
гою 4047 кг виготовив і подарував Ф. Егрі. Надпрестольний образ 
виконав Сіон Сільвай, а велике розп’яття – Мігаль Вельман, член 
церковної ради. На відміну від реформатських, у церквах єванге-
лістів були образи і розп’яття. Дружина колишнього управителя 
євангелістів Імре Верша подарувала церкві орган.

Із встановленням радянської влади євангелістів не омину-
ли репресії. У 1946 р. церкву закрили, громаду розпустили. Остан-
ній священик Іштван Матейдес у 1945 р. разом з багатьма угорцями 
краю потрапив до Свалявського табору. Церкву передали універ-
ситету, спочатку для бібліотеки, потім – спортзалу. Історична спо-
руда втратила первісний вигляд, насамперед інтер’єр. У 1990-х рр. 
міська влада передала церкву громаді християн-адвентистів сьо-
мого дня, котра її відремонтувала й облаштувала за своїми прави-
лами.

Церква євангелістів-августинців у 
1930-х рр.
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Маршрут екскурсії:

пл. Театральна (1)

пл. Театральна (2)

пл. Театральна (3)

вул. А. Волошина

пл. Жупанатська

наб. Незалежності

Православна наб.

вул. Мукачівська

1  пл. Театральна –
 біля Пішохідного мосту

На Закарпатті популярними стали екскурсії знаковими 
місцями єврейського минулого. Про це свідчать численні тема-
тичні путівники, надруковані в Ужгороді або за кордоном (часто 
двомовні: на івриті та англійською, на івриті та угорською тощо). 
Російськомовний путівник «Ужгород. Подорож пам’ятними місця-
ми єврейської історії» Сабіни Вірон витримав два видання – у 2001 
і 2007 рр. тиражем по 500 прим.

Туристична індустрія запропонувала послуги і через ін-
тернет. Одна з них – «Оглядова автомобільно-пішохідна екскурсія 

пам’ятними місцями єврейської історії» проводиться в Ужгороді 
(див.: туристический портал Rest4u.com.ua). Починається з цен-
тральної вулиці Корзо, що численними торговими закладами че-
хословацького періоду уособила розквіт дрібної єврейської бур-
жуазії. Далі туристів ведуть до трьох синагог, що неподалік одна 
від одної в центрі міста. Це – ортодоксальна (зведена у неомав-
ританському стилі в 1904 р., нині філармонія), хасидська (1908 р., 
перша у місті залізобетонна споруда, нині міський центр адміні-
стративних послуг), реформістська – неологів (1870 р., збудована 
в класичному стилі, донедавна частина аптечної мережі).

Загалом екскурсія проводиться за маршрутом: вул. Кор-
зо, велика синагога ортодоксів, будівля рабинату, культурний 
центр, мала синагога хасидів, міква-ротонда, синагога неоло-
гів, синагога ортодоксів на Радванці, діюча синагога хасидів по 
вул. Мукачівській, благодійна їдальня, єврейська гімназія, діюче 
кладовище у мікрорайоні Шахта, давнє кладовище на Радван-
ці. Щоправда, чомусь не ввійшли відвідини місць, де були два 
гетто – по вулицях Станційній (склади залізничного вокзалу) і 
Минайській (цегельний завод), де встановлено пам’ятний знак 
жертвам Голокосту. У цілому ж екскурсоводи в Ужгороді могли 
б показати близько 20 об’єктів, пов’язаних із минулим закарпат-
ських євреїв.

Десятки закарпатців єврейського походження залишили 
про себе добру згадку. Йдеться про вчених, педагогів, медиків, 
митців, літераторів, спортсменів. Багато з них трудилося в Ужго-
родському університеті професорами: математики Самуїл Берман 
і Наум Айзенберг, історії Яків Штернберг, медицини Наум Воло-
вич, Олександр Кестнер, Єлізар Котелянський, Мирон Туркельта-
уб. Тренер Леонід Городний підготував двох майстрів спорту між-
народного класу і 13 майстрів спорту з легкої атлетики. Художник 
Гаврило Глюк здобув європейську славу за картину «Лісоруби» 
(1954). Добре відомі твори письменника Фелікса Кривіна і педаго-
гічні новації Лева Луцкера.

Станом на 2001 р. в Ужгороді проживало 232 євреї. У грудні 
1999 р. в Ужгороді зареєстрували благодійний фонд «Хесед Шпіра». 
У перекладі слово «хесед» означає справедливість, милосердя, тур-
боту. Друга складова – прізвище рабина Мукачева 1913–1937  рр. 
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Хаїма Шпіри. Фонд у 2012 р. надав матеріальну, медичну, психо-
логічну, духовну підтримку понад 1,1 тис. клієнтам із 67 населених 
пунктів Закарпаття.

2  пл. Театральна, 10 –
 філармонія

Звідси видно панораму набережної Ужа. Навесні 1944 р. 
євреї Закарпаття пережили демографічну катастрофу, після якої їх 
довоєнна чисельність, поселенська і суспільна структури в краї не 
відновилися. Про 85 тис. закарпатських жертв Голокосту зазначено 
на меморіальній дошці збоку від входу до філармонії – колишньої 
головної синагоги Ужгорода. Ужгородських євреїв депортували до 
«Освенціма» 17-31 травня 1944 р. У місті проживало 9,5 тис. євреїв. 
Додому повернулося близько ста осіб. В Ужгороді єврейське кладо-
вище веде відлік із XVI ст. До 50-річчя Голокосту на кладовищі та 
на будівлі філармонії (колишня синагога) встановили меморіальні 
дошки. Між філармонією та набережною 9 жовтня 2016 р. відкри-
ли пам’ятник жертвам Голокосту – металеву стелу, в основі якої 
зірка Давида. Вона складається з кількох сотень зірок, викуваних 
вручну. Це витвір скульптора Михайла Колодка і коваля Василя 
Криванича.

Із листопада 1944 р. на Закарпаття почали прибувати тися-
чі «радянських євреїв», які переважно приховували свою ідентич-
ність. У середовищі закарпатських євреїв одразу виник двоподіл – 
протиставлення «місцевих» і «східних». На відміну від прибульців 
(часто комуністів), автохтони дотримувалися традицій предків, 
ходили в синагогу.

У грудні 1945 р. єврейська громада Ужгорода провела уста-
новче зібрання (190 присутніх). Вона поновила право на архітек-
турну перлину неомавританського стилю – головну (хоральну) 
синагогу – на тодішній площі Микити Хрущова (нині Театральна). 
Але в липні 1948 р. міська рада безоплатно передала її під концерт-
ний зал обласної філармонії. Натомість у користування запропо-
нували приватну молитовну залу рабина Аарона Фальбермана. Ця 
молитовня зведена 1931 р. на вул. Мукачівській, а її господар за-
гинув в «Освенцімі».

В Ужгородській єврейській громаді 1950 р. було 150 муж-
чин (жінок не рахували). До Голокосту громада мала 3 синагоги 
і 5 молитовень, а тепер їй дозволили тимчасово користуватися 
однією. Проте її невдовзі міська влада перетворила на підсобне 
приміщення. Малу хасидську синагогу в 1950-ті перебудували на 
телефонний переговорний пункт, синагогу неологів передали ап-
течному управлінню, синагогу в мікр. Радванка – під склад дерево-
обробного заводу. Головну синагогу перетворили на філармонію, 
а прилегла споруда єврейського культурного центру з пекарнею і 
школою досі є навчальним приміщенням університету.

Філармонія зволікала з освоєнням синагоги, що шість 
років служила складом паперу друкарні та місцем зберігання те-
атрального реквізиту. Секретар іудейської громади Ігнац Бергіда 
відстоював синагогу, відвідав Москву влітку 1948 р. з відповідним 
клопотанням. Звинувативши в антирадянській та націоналістич-
ній діяльності, його засудили 22 грудня 1952-го на 25 років виправ-
них таборів. Бергіду амністували 1955 р. Він помер через два місяці 
після повернення з ув’язнення.

Перша ужгородська синагога, збудована 1794 р., на початку 
XX ст. згоріла. Нову звели в неомавританському стилі за проектом 

Інтер’єр синагоги. 1930-ті рр.
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архітекторів Дюли Паппа і Ференца Саболча. Храм розрахований 
на 900 місць. Відкрили 27 липня 1904 р.: надвечір, о 19-й годині, з 
молитовного дому в нову синагогу перенесли священні тори, після 
чого відбувся молебень й освячення будівлі.

Первісно споруду обнесли невисоким парканом, поряд рос-
ли молоді деревця. Дах будівлі пишно прикрасили глиняні фігурні 
башти, мідні декорації під мавританські мотиви. Яскравим еле-
ментом фасаду став балкон з великим зображенням зірки Давида, 
вписаної в коло, і написом «Побудовано в 5694 році за єврейським 
календарем». Увінчали споруду символічні скрижалі Заповіту, на 
місці яких нині височіє ліра, як символ музики.

У 1944 р. угорські війська використовували синагогу як 
стайню та склад для відібраних у депортованих євреїв речей. 
1948 р. її передали під обласну філармонію. Нішу з балконом разом 
із зіркою Давида закрили глухою стіною з круглим віконечком вго-
рі та п’ятьма видовженими віконцями нижче. Знесли паркан, пере-
лаштували дах – прозорий мозаїчний купол, крізь який сонячне 
проміння огортало сяйвом внутрішню оздобу. Храм перепланува-
ли, облаштували сцену, встановили орган.

Цегляна споруда складалася з великої кубічної чотирико-
лонної зали для молитов і двоярусного приміщення, що їй передує. 
До реконструкції синагога була одноповерховою, з традиційними 
балконами для жінок, опісля за рівнем балконів будівлю розділено 
на два поверхи. Це знищило унікальну акустику зали. На першому 
поверсі обладнано вестибюль, на другому – зал на 830 місць і сцену. 
На місці головного місця синагоги, ритуальної шафи, де зберігали-
ся сувої Тори та інші священні книги, побудували сходи на другий 
поверх. По боках сходів обладнано туалети. Встановлено один із 
кращих в Україні орган з трьома клавіатурами і 2250 трубами.

При переплануванні зроблено пласке бетонне перекриття 
першого ярусу, що опирається на додаткові колони, з виділенням 
вестибюля та гардеробу і влаштовано додаткові сходи в зал. Збе-
режений головний зал перекритий дев’ятьма ступінчастими купо-
лами зі стилізованим орієнтальним орнаментом з використанням 
сталактитів, що підтримуються чотирма колонами пучкового про-
філю. Стіни й склепіння вкриті поліхромією і позолотою. Зовні ба-
чимо теракотове обличкування.

1974 р. поряд збудовано триповерховий корпус філармо-
нії, де мала зала на 360 місць, зали для репетицій тощо. У Празі на 
вул. Єрусалимській стоїть подібна до Ужгородської синагоги діюча 
«Ювілейна синагога імператора Франца Йосифа» (1906), яка не за-
знала перебудови.

3  пл. Театральна, 19 –
 колишній рабинат

Навпроти філармонії збереглася триповерхова будівля 
рабинату загальною площею бл. 730 кв. м, де нині філія банку. У 
1904–1925 рр. тут містився рабинат, пізніше будівля належала коо-
перативним спілкам, а з 1996-го – комерційному банку. У будинку 
проживав рабин, глава рабинатського суду Шломо (Соломон) бен 
Йозеф Ганцфрід. Він осиротів у 8 років і ріс під опікою головного 
рабина Ужгорода. Одружився і заробляв виноторгівлею. У 1830 р. 
покинув комерцію, став рабином. У 1864 р. написав «Кіцур Шул-
хан Арух» («Короткий конспект збірки законів») – одну з найві-
доміших єврейських книг, яка розійшлася мільйонним тиражем і Первісний вигляд синагоги
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перекладена багатьма європейськими мовами (14 видань). У ній 
мовиться про щоденні правила поведінки набожного єврея. Помер 
рабин Ганцфрід в Ужгороді, похований на єврейському кладовищі 
у мікр. Шахта. Його відреставрована могила стала місцем палом-
ництва.

4  вул. А. Волошина, 32 –
 єврейська школа

Першу ужгородську школу для хлопчиків єврейська гро-
мада відкрила 1789 р. Її звели у псевдомавританському стилі з 

п’ятьма колонами. Тепер тут 
біологічний факультет уні-
верситету. 1858 р. відкрилася 
перша єврейська трикласна 
школа, серед засновників 
якої був рабин Ш. Ганцфрід. 
У 1878 р. в Ужгороді заре-
єстрували 702 єврейських 
хлопчики шкільного віку, 
201 з яких навчалися у єв-

рейській гімназії. Платня вчителя становила 80 форинтів від місь-
кої управи і 200 форинтів з єврейської каси округу. Предмети ви-
кладали німецькою, на івриті та ідиш. Наприкінці 1920-х до школи 
впритул добудували благодійну єврейську пекарню, яка забезпечу-
вала мацою євреїв краю.

5  пл. Жупанатська, 17 –
 синагога неологів

Перед нами триповерхова цегляна будівля з високими скле-
піннями, підвальними і напівпідвальними приміщеннями 1870 р. 
Має площу майже 980 кв. м. Фундамент бутовий стрічковий, пе-
рекриття – залізобетонне. Довгий час тут працювало об’єднання 
«Фармація», що включало мережу муніципальних аптек. Після 
аукціону нині споруда має приватних власників.

Це одна з небагатьох висотних будівель міста, побудованих 
наприкінці XIX ст. Гармонійно вписана з боку пл. Жупанатської. 
Якщо подивитися на будівлю з вул. Фединця, видно оригінальність 
архітектурного проекту. Якщо стати обличчям до пл. Жупанатської 
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біля місця, де була «Молочарня», то на даху за димарем прогляда-
ється зірка Давида. Ця синагога побудована набагато раніше, ніж 
усім відома на пл. Театральній.

6  наб. Незалежності, 5 –
 синагога

Побудована 1908 р. 
громадою хасидів. Це перша 
будівля із залізобетонним 
перекриттям в Ужгороді.

Поряд стояли буди-
ночок шойхета – ритуаль-
ного різника птиці, котрий 
пізніше знесли, і міква – ри-
туальна лазня. На шойхета 
спеціально навчали майже 
десять років. Мікву у фор-
мі ротонди хасиди теж зве-
ли у 1908-му. Пополудні в 
п’ятницю чоловіки-євреї 
занурювалися у басейні 
мікви. Тут вони всі були 
рівними: і бідні, і багаті. 
Нині тут їдальня лінгвіс-
тичної гімназії.

7  Православна наб., 24 –
 єврейська гімназія

Єврейська гімназія зведена 1934 р. в стилі функціоналіз-
му. Це триповерховий цегляний Г-подібний будинок загальною 
площею 1170 кв. м. Внутрішнє планування коридорне, з односто-
роннім розміщенням кабінетів. У центрі головного фасаду є пря-
мокутна ніша головного входу з двома підпружними колонами. 

Фасади без декору, вікна без 
обрамлень.

Нині тут Ужгород-
ська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 10 з угорською мо-
вою навчання ім. Г. Дойки. 
Ця школа заснована в грудні 
1946 р. як семирічка і була 
там, де нині Ужгородська 
дитяча школа мистецтв на 
пл. Петефі. На початку 1950-х рр. середню школу перенесли в бу-
дівлю колишньої єврейської гімназії. У 2009 р. впритул добудували 
чотириповерховий корпус площею 1855 кв. м.

8  вул. Мукачівська, 47 –
 синагога

Це єдина діюча сина-
гога в Ужгороді. Міститься 
в затишному дворику. По-
будував 1931 р. рабин Аарон 
Фальберман для себе та єв-
реїв з сусідніх вулиць. Як 
уже йшлося, в грудні 1945 р. 
єврейська громада Ужгорода 
поновила своє право на го-
ловну синагогу – на пл.  Те-
атральній. У липні 1948 р. її 
забрали під філармонію. Громаді дали приватну молитовну залу 
рабина Фальбермана, що загинув в «Освенцімі». Невдовзі її пе-
ретворили на міське підсобне приміщення. У 1990-х іудеям по-
вернули молитовню, що стала синагогою і нині належить до течії 
«Хабад-Любавич». 5 грудня 2010 р. в храм внесли сувій Тори. При 
синагозі діють міква, магазин кошерних продуктів.

Навесні 2007 р. в Ужгороді стартувала програма «Студент-
ський союз Тори для російськомовних». Курс розраховано на п’ять 
годин у тиждень, а студенти-євреї 18-28 років мали щомісячну 

У центрі – хасидська синагога і 
будиночок шойхета у 1920-х рр.
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стипендію. Заняття проводив рабин Менахем Тайхман. У серпні 
2010 р. в Ужгороді відбувся двотижневий семінар з участю 10 ра-
бинів з України та Ізраїлю, де розглядалися злободенні аспекти сі-
мейно-шлюбних відносин сучасних євреїв.

Станом на 2012 р. в Ужгороді існувало дві іудейські грома-
ди – прогресивна (неологи) й ортодоксальна (хасидів «Хабад»). На 
Закарпатті домінують ортодоксальні громади, зорієнтовані на два 
хасидські рухи – «Мункачі» (Мукачево) і Любавицький «Хабад». 
Останній представляє головний рабин Ужгорода і Закарпатської 
області Менахем Тайхман.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які конфесії домінують в Ужгороді?
2. Назвіть римо-католицькі святині Ужгорода.
3. Де в Ужгороді можна побачити фрески проторенесансного 

стилю?
4. На стіні якого храму розміщені розписи у техніці «а секко»?
5. Розкажіть про ужгородську усипальню графів Другетів.
6. Який храм Ужгорода згорів у 1728 р.?
7. Коли в Ужгороді існував монастир паулінів?
8. Що в Ужгороді пов’язане з єзуїтами?
9. Хто переніс єзуїтську колегію до Ужгорода?
10. Як з Ужгородом пов’язана австрійська правителька Марія Те-

резія?
11. Коли в Ужгороді звели сучасний костел св. Юрія?
12. Де в Ужгороді містився василіянський монастир?
13. Коли згадується перший православний храм Ужгорода?
14. Хто такий Андрій Бачинський?
15. Що зробив для Ужгорода австрійський архітектор Франц Ан-

тон Гіллебрандт?
16. В яких роках в Ужгороді діяв грецький храм?
17. Де в Ужгороді служив парохом визначний історик Михайло 

Лучкай?
18. Хто створив вівтарний образ для Цегольнянської церкви в 

Ужгороді?
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19. Назвіть найстаріший католицький храм Ужгорода.
20. На місці якого нинішнього храму спочатку була лютеранська 

церква?
21. На вежі якої ужгородської церкви 1820 р. розмістили годин-

ник?
22. Що створив художник Лукач Йожеф Краккер в Ужгороді?
23. Якими здобутками в історію Ужгорода увійшов Фердинанд 

Видра?
24. Які ужгородські храми розписав знаменитий художник  

Йосип Бокшай?
25. Де у радянський час в Ужгороді діяв музей атеїзму?
26. Скільки православних громад нині в Ужгороді?
27. Чим оригінальний православний собор на площі Кирила і 

Мефодія в Ужгороді?
28. З яких частин складається православний собор в Ужгороді?
29. Яку з церков Ужгорода у радянський час перетворили на об-

числювальний центр?
30. Де в Ужгороді на певний час замурували скульптуру св. Гізели?
31. Назвіть найпопулярніший для листівок храм Ужгорода.
32. В якій церкві чоловічим ім’ям Іван назвали дзвін?
33. Який ужгородський храм слугував місцем поховання єпископів?
34. Які святині зберігаються у греко-католицькому соборі в Ужго-

роді?
35. Зазначте початок поширення протестантизму в межах Закар-

паття.
36. Назвіть перших проповідників протестантизму в Ужгороді.
37. Хто на Закарпатті виступив за реформування католицької 

церкви?
38. Які напрями протестантизму були популярними на Закарпат-

ті?
39. За яких обставин протестанти Ужгорода отримали перший 

храм?

40. Коли в Ужгороді з’явилася громада євангелістів-августинців?
41. В якій церкві в радянський час був спортивний зал універси-

тету?
42. Скільки осіб вміщає протестантська церква на площі Жупа-

натській в Ужгороді?
43. Хто надав дозвіл на будівництво протестантської церкви на 

площі Жупанатській в Ужгороді?
44. Яка з церковних споруд Ужгорода має конференц-зал на 300 

осіб?
45. В яких храмах Ужгорода діють органи?
46. Що знаєте про пам’ятний знак репресованому духовенству в 

Ужгороді?
47. Де в Ужгороді розміщувалися «Алумней» (інтернат) і «Кон-

вікт» (сиротинець)?
48. Для якої сакральної будівлі Ужгорода характерна еклектика з 

елементами новостилів – неоготики, неороманського тощо?
49. Де в Ужгороді сграфіто матері з дитям, осяяні сонцем?
50. Яка ужгородська церква має форму відкритих рук Отця Не-

бесного?
51. Скільки жертв Голокосту зазначено на меморіальній дошці на 

стіні колишньої головної синагоги Ужгорода?
52. Яку ужгородську споруду називають перлиною неомавритан-

ського стилю?
53. Чим нині є приватна молитовня рабина А. Фальбермана?
54. Яка синагога була розрахована на 900 місць?
55. Чи є десь храм, подібний до хоральної синагоги Ужгорода?
56. Чому шанують рабина Ш. Ганцфріда?
57. На даху якої ужгородської будівлі проглядається зірка Дави-

да?
58. Які сакральні споруди звели в Ужгороді 1908 р.?
59. Назвіть діючі іудейські громади Ужгорода.
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Розділ ІV

Архіви 
і музеї

4.1. Ужгород музейний

Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

Православна наб.

пл. Жупанатська

вул. Капітульна (1)

вул. Капітульна (2)

вул. Віннична

вул. Другетів

1  пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Перш ніж розпочати екскурсію, хотілося б висвітлити 
основні аспекти становлення музейної справи на Закарпатті. Її 
джерела пов’язують з рішенням єпископа Мукачівської греко-
католицької єпархії Андрія Бачинського (1773–1809) заснувати 
єпархіальний архів і бібліотеку, збирати і зберігати предмети 
церковної старовини. Перше музейне товариство на Закарпатті 
засноване 1909 р. в Мукачеві з ініціативи службовця Тиводара 
Легоцького (1830–1915). Починаючи з 1860 р., він систематично 
збирав археологічні та історичні пам’ятки. У 1922 р. в Мукаче-
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ві відкрили земський музей ім. Т. Легоцького, де експонувалося 
7 тис. предметів.

2  Православна наб., 20 – 
 колишнє приміщення «Просвіти»

Паралельно з музеєм Легоцького в Мукачеві справою 
збереження пам’яток старовини займалося в Ужгороді То-
вариство «Просвіта». Воно засноване 9 травня 1920 р., а вже 
20 травня його музейно-бібліотечну комісію очолив історик 
Василь Гаджега. Просвітяни зібрали цінні рукописи і старо-
друки, вироби народного мистецтва, пам’ятки природи. Їх 
колекція вишивок з успіхом експонувалася 1924 р. у Празі на 
виставці «Життя і мистецтво Підкарпатської Русі». 1928  р. 
звели Народний дім «Просвіти» (нині пл. В. Гренджі-Дон-
ського), де розмістили і музейне зібрання – понад тисячу екс-
понатів.

Просвітяни просили міністерство закордонних справ Че-
хословаччини призначити комісію для повернення історичних 
пам’яток Закарпаття з музеїв Будапешта і Відня. Уже в червні 
1920  р. клопотали перед цивільною управою про заборону виве-
зення за межі краю музейних і бібліотечних цінностей. Зокрема, 
вдалося врятувати музей ім. Т. Легоцького.

17 травня 1921 р. просвітяни А. Волошин, І. Панькевич 
і В. Гаджега звернулися з листом до шкільного реферату (кра-
йового відділу освіти). Пропонувалося утворити «комісію 
консерваторів» для охорони пам’яток архітектури. І невдовзі 
при шкільному рефераті був створений «Інститут консерва-
торів».

За п’ять років (до 1 січня 1925 р.) зібрання музейно-бібліо-
течної комісії «Просвіти» нараховувало 57 давніх рукописів, 113 
стародруків, понад 400 фотографій, 18 старовинних керамічних 
виробів, 38 церковних предметів, бароковий іконостас XVIII ст., 10 
макетів господарств Закарпаття, 155 зразків мінералів, вишивки, 
писанки, зразки одягу тощо.

3  пл. Жупанатська, 3 – 
 колишній Земський музей,
 нині Закарпатський обласний
 художній музей ім. Й. Бокшая

У 1929 р. в Ужгороді виникло «Краєве музейне товариство». 
Йому виділили приміщення в колишньому жупанаті, що раніше 
були тюремними камерами. Тут розмістили експонати. У листопаді 
1938 р. музей евакуювали до с. Кам’яниці, а в березні 1939 р. повер-
нули до Ужгорода. Під час перевезень частину експонатів втратили.

Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая 
веде відлік від 1945 р. Картинна галерея спочатку розміщувалася у 
північному крилі Ужгородського замку, її відкрили для шануваль-
ників образотворчого мистецтва у листопаді 1948 р. Йшли роки, 
експозиція поповнювалася, потрібні були нові площі. Навесні 
1979 р. музей переїхав у колишній жупанат, пам’ятку архітектури 
1809 р. У 1990 р. музею присвоєно ім’я корифея закарпатської шко-
ли живопису Йосипа Бокшая (1891–1975).
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Нині фонди музею налічують понад 9 тис. експонатів – тво-
рів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мис-
тецтва. Представлені митці епохи Відродження, французького ро-
мантизму, італійського класицизму, голландського реалізму тощо. 
Значною є колекція полотен українських художників XVII–XX ст.: 
І. Бродлаковича, Т. Шевченка, С. Васильківського, Й. Бокшая, 
А. Ерделі, Ф. Манайла та ін.

4
 вул. Капітульна, 33 – 

 Закарпатський краєзнавчий музей
 ім. Т. Легоцького

20 червня 1945 р. в Ужгороді започатковано Народний 
музей Закарпатської України. Для його розміщення відве-
ли 17 кімнат у колишньому жупанаті. Діяли відділи історії, 
природи, етнографії, соціалістичного будівництва. У черв-
ні 1946  р. Народний музей реорганізували в історико-крає-
знавчий та переселили в Ужгородський замок у березні-квітні 
1947 р. Експозиції на новому місці складалися з трьох від-
ділів: природи, історії дорадянського періоду, історії радян-
ського суспільства.

За роки існування музей змінив структуру і нині склада-
ється з відділів археології, історії, А. Волошина і новітньої історії, 
природи, народного мистецтва та етнографії, науково-методич-
ної роботи, фондів, науково-освітньої роботи, контролю за виве-
зенням культурних цінностей через державний кордон України.

Експозиції охоплюють широкий діапазон старожитностей. 
Так, нумізматична колекція складається з понад 12 тис. одиниць 
давньоримських, австрійських, угорських, польських, чеських, 
українських та інших грошових знаків. Привертають увагу колек-
ції холодної та вогнепальної зброї, рідкісних книг, у т. ч. Королев-
ське Євангеліє 1401 р., Біблія Руська 1519 р. Франциска Скорини, 
Острозька Біблія 1581 р. Івана Федорова. 

5
 вул. Капітульна, 33а – 

 Закарпатський музей народної
 архітектури та побуту

Скансен, або музей просто неба, в Ужгороді з’явився одним 
із перших в Україні – 27 червня 1970 р. На площі 4 га у природному 
середовищі, серед фруктових і декоративних дерев розміщено по-
над 30 унікальних пам’яток народної архітектури кінця XVIII – по-
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чатку XX ст. У музеї представлені зразки житла і садиб низинних 
районів (українців-долинян, румунів, угорців), українських горян 
– бойків і гуцулів. Усього – 7 садиб, 6 житлових будівель, церква, 
дзвіниця, школа, кузня, млин, корчма. У музеї зберігається понад 
16 тис. експонатів.

Планування музею проведено на основі географічної 
карти Закарпаття – із заходу на схід розміщені житла і сади-
би з низинних, передгірних, гірських районів. Демонструють-
ся різні типи господарських, технічних і громадських споруд, 
огорож і брам. На пагорбі височіє Шелестівська церква архан-
гела Михаїла XVIII ст. в оточенні бойківської каплиці та гу-
цульської дзвіниці. У цілому музейні об’єкти являють собою 
єдиний архітектурний комплекс, справляючи враження за-
тишного села.

6
 вул. Виннична, 20 – 

 Меморіальний будинок-музей
 народного художника України А. Коцки

Цей музей відчинив свої двері 18 травня 1990 р. У цьому 
будинку, обвитому виноградом, з 1945 р. жив визначний худож-
ник Андрій Коцка (1911–1987). Експозиція музею побудована на 
матеріалах, які подарувала державі сестра художника Ганна Коцка. 

З роботами майстра можна 
ознайомитися в його кімна-
ті з інтер’єром 1930–1940-х 
рр. Тут же бачимо картини 
А.  Коцки «Зима. Неділя у 
с. Тихому» 1933 р. та «Старий 
Ужгород» 1952 р. Особливою 
окрасою будинку-музею є 
невеликий мальовничий сад, 
де багато рідкісних дерев і 
кущів.

7
 вул. Другетів, 74 – 

 Меморіальний будинок-музей
 Ф. Манайла

Це музей видатного українського художника. Творча спад-
щина Федора Манайла (1910–1978) різноманітна: живопис, графіка, 
декорації, монументальний живопис, книжкова графіка. Картини 
художника називають «енциклопедією Верховини». Оригінальним 
заняттям митця стало вирощування декоративних диньок. Він на-
носив візерунки на диньки, коли ще вони росли. Їх можна побачи-
ти в експозиції. Усього у фондах музею близько 2 тис. експонатів. 
Щороку проводиться міський пленер-конкурс дитячого малюнка 
ім. Ф. Манайла.
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4.2. Закарпатський краєзнавчий 
музей ім. Т. Легоцького

Маршрут екскурсії:

вул. Капітульна, 33

1  місце зупинки групи – 
 перед входом в Ужгородський замок

Чимало українців прагне побувати за кордоном, відвідати ві-
домі пам’ятки. Проте замки України своєю архітектурою не залишать 
байдужим жодного мандрівника. Небагато їх збереглося у доброму 
стані. На Закарпатті обліковано 12 замків. У трьох із них (Ужгород-
ський, Мукачівський, Чинадіївський) працюють музеї, інші в руїнах 
або частково реставровані. Ужгородський замок розташований на 
Замковій горі. Заснування фортеці віднесено до ІХ ст. і пов’язане з ле-
гендарним князем Лаборцем. Муроване укріплення зведене в ХІІІ ст.

Замок неодноразово піддавався облогам, перебудовувався, 
був адміністративним центром комітату Унґ. Замок має п’ятикутну 
конфігурацію – п’ять загострених бастіонів з оборонними стіна-
ми з андезиту. Загальна площа замку 1,5 га. До брами вів міст, що 
піднімався на ланцюгах. Замок захищав і Малий Уж, що омивав 
Замкову гору. Нині підйомний міст замінений насипом. Закарпат-
ський краєзнавчий музей засновано 20 червня 1945 р. Народною 
Радою Закарпатської України, а перша експозиція відкрита влітку 
1946 р. у колишньому жупанаті. У 1948-му відкрито експозицію у 
приміщеннях Ужгородського замку.

У музеї зберігається майже 133 тис. експонатів, зокрема 
знамените Королевське Євангеліє, «Біблія» Івана Федорова, орні-
тологічна збірка Олександра Грабаря тощо. Близько 5 тис. експона-
тів виставлені у 35 залах площею 3 тис. кв. м. Це одна з найбільших 
музейних експозицій краю.

2  макет замку
 наприкінці XVIIІ ст.

На макеті видно п’ять бастіонів: Йозефа, Карла, Фердинан-
да, Терезії, Франциска. Оборонне ядро замку – палац – квадратна 
триповерхова будівля з чотирма наріжними баштами і внутрішнім 
двором. Нині бачимо 2 поверхи, оскільки третій знищений поже-
жею 1728 р.

Замок мав важливе оборонне значення. У 1086 р. він ви-
стояв під час набігу половців хана Кутеска. 1241 р. його зруйнува-
ли монголи. Відбудований замок згадується 1248 р. Згасання коро-
лівської династії Арпадовичів призвело до воєн за престол, в яких 
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1308 р. переміг французький принц Карл Роберт з династії Анжу. 
Рух опору (фронду) він придушив за підтримки французів та іта-
лійців. Замок перейшов у володіння італійської родини французь-
кого походження графів Другетів.

Зверніть увагу на скульптуру «Геракл і лернейська гідра», 
відлиту в 1842 р. для санаторію с. Ужок, звідки перенесена 1947 р. 
Вона зображує перемогу сина Зевса над отруйною водяною  
змією. Це один з його 12 подвигів. Далі на узбіччі стежки інший 
античний герой, покровитель торговців і мандрівників – Гермес. 
Його відлили на Фрідєшівському залізоплавильному заводі по-
близу Мукачева.

3  фундамент церкви
 св. Юрія

Це залишки першої ужгородської мурованої церкви 
св.  Юрія 1248 р. Прямокутна будівля із шестигранним алтарним 
напівкруглим виступом складалася з двох приміщень. Другети 
перетворили храм на родинну усипальню. Для цього до східної 
стіни церкви добудовано поховальну крипту – глибоке підвальне 
приміщення. У церкві 24 квітня 1646 р. 63 православні священики 
Ужанської домінії та єпископат римо-католицької церкви на чолі з 
Юрієм Якушичем уклали церковну унію. Після пожежі 1728 р. від-
новити церкву не вдалося.

Зліва від залишків церкви бачимо скульптуру Турула – 
героїчний символ для угрів (мадярів). Давні угри поклонялися 
орлу-турулу. Королівська династія Арпадовичів вважала його 
тотемом. За легендою, під час повстання 1703 р. саме турул 
приніс шаблю і першу перемогу повсталим поблизу с.  Вилок 
нині Виноградівського району. 1903 р. тут встановили 18-ме-
тровий обеліск, увінчаний бронзовим турулом. Обеліск де-
монтовано після Другої світової війни (відновили 1989 р. без 
птаха), а скульптура турула потрапила до Закарпатського кра-
єзнавчого музею. Правда, в дзьобі цей птах тримав шаблю, що 
не збереглася.

4  вхід до палацу

Графи Другети запросили італійських інженерів, які про-
вели повну реконструкцію замку для посилення його обороно-
здатності. Найбільших перебудов замок зазнав за Юрія IV Другета 
– упродовж 1653–1658 рр. Споруджено зовнішні оборонні мури, 
що остаточно сформували замковий комплекс. За планом палац 
є неправильним чотирикутником. Добре продумана його систе-
ма оборони. З трьох боків споруду оточував сухий рів глибиною 
8-10  м, через який до в’їзної брами було перекинуто підйомний 
міст. Заглибини для ланцюгів мосту помітно й нині. Північна частина 
палацу зведена над прірвою, що убезпечувало його від нападу звідти. 
Товщина стін сягає 2,5-3 м, замість вікон трапляються бійниці.

Над входом у палац висічений барельєф із дроздами – гер-
бом Другетів – роком реконструкції – 1598. Внутрішній дворик – 
венеційського стилю (25 х 25 м). Аркоподібні вікна виходять у двір. 
Раніше вони були незасклені і нагадували володарям італійське 
подвір’я. Тут є видовбаний у скельній породі колодязь глибиною 
до 50 м. У стінах палацу збереглися таємні ходи, які з’єднували по-
верхи (нині ходів два). Підвали служили складами для продоволь-
ства, пороху тощо. Тепер у підземеллі є експозиція середньовічних 
тортур, де зібрані автентичні знаряддя катувань і відтворені за ста-
ровинними літографіями. Перший поверх палацу служив гостям, а 
на другому жили володарі.

Другети володіли замком понад 360 років. Вони звели пер-
ший у місті костел, монастир, лікарню, колегію. У 1684 р. в ході ан-
тигабсбургського повстання ватажок куруців Імре Текелі стратив 
володаря Ужгородського замку Зигмунда Другета. Оскільки він 
не мав нащадків – його володіння потрапили до брата Валентина, 
останнього представника чоловічої статі з родини Другетів. Хрис-
тина Другет вийшла заміж за графа Міклоша Берчені, який після 
смерті дружини домігся посади наджупана комітату Унґ і викупив 
Ужгородський замок за 175 тис. флоринів. Згодом він одружився 
на графині Христині Чакі. Упродовж 1695–1711 рр. замок став цен-
тром суспільного життя Північної Угорщини.
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На схилах Замкової гори були розплановані парки і сади за 
зразком французьких. Серед них – Звіринець, його частина – нині 
парк Підградський. У бік сучасного мікр. Радванка простягалися 
сади Лугош, Бузковий, Голубиний. Ліворуч Замкової гори (вул. Ка-
пітульна) був Овочевий сад, праворуч – Квітковий парк.

Граф Берчені та Ференц ІІ Ракоці, володар Мукачівського 
замку, у 1698 р. вирішили повалити владу Габсбургів за допомо-
гою французького короля Людовика XIV. Змову викрили, і Міклош 
Берчені втік за кордон. Від 1703 р. Ужгородський та Мукачівський 
замки належать повстанцям. В Ужгородському замку Ракоці час-
то бував, а 1707 р. тут приймав іноземних послів. Навесні 1711 р. 
замок здобули австрійці. Граф Берчені з дружиною решту життя 
провели в Туреччині. Замок перейшов до австрійської казни. До 
Відня вивезли картини, меблі, посуд, зброю, бібліотеку. Від 1715 р. 
у замку дислокувався військовий гарнізон. У 1728 р. будівлю спус-
тошила пожежа. У 1735–1740 рр. замком володів барон Ференц 
Дюлаї, а по його смерті – казна. Барон вклав чимало коштів для 
відновлення замку.

У 1775 р. австрійська правителька Марія Терезія передала 
замок Мукачівській греко-католицькій єпархії. Тут розмістилася 
духовна семінарія. Під потреби семінаристів переобладнали один 
з найбільших залів – рицарський. Над вхідною брамою розташу-
валася бібліотека, що налічувала понад 3,5 тис. книг. У великому 
залі розмістили каплицю. Її стіни у візантійському стилі розписав 
Фердинанд Видра. Семінарія проіснувала в замку до літа 1945 р., 
коли фортецю передали військовій частині, а з 1947 р. – краєзнав-
чому музею.

5  експозиція
 відділу археології

Цей відділ створено 1998 р. Археологічна колекція нале-
жить до найбільших в музеї, а збірки бронзових скарбів і кельт-
ських старожитностей мають європейське значення. Експозиція 
розміщена у трьох залах. У першому представлені знахідки Ти-
водара Легоцького і відомості про дослідників, які передали свої 
колекції музею. «Закарпаття в епоху кам’яного віку» – другий зал 

експозиції. Тут представлено діораму Королевської стоянки пер-
вісних людей. Це найдавніше поселення на території України знай-
дено біля с. Королево Виноградівського району (культурні шари 
датовані періодом від 1 млн. до 35 тис. р. до н. е.). Наступна експо-
зиція стосується епохи неоліту (VІ–ІV тис. р. до н. е.). У цей період 
із Балкан на Закарпаття проникають перші землероби і скотарі, які 
засновують найдавніші в Україні поселення. В одній з вітрин зібра-
ні зразки духовної культури того часу: глиняні жіночі статуетки, 
зооморфні фігурки, елементи декору глиняних посудин.

6
 другий поверх палацу – 

 експозиція з історії релігії
 та духовної культури Закарпаття

Перебуваємо в приміщенні каплиці колишньої духовної се-
мінарії та відреставрованих залах, де відтворено інтер’єр того часу 
(кабінет, трапезна, кімната відпочинку ректора). Розписи каплиці 
виконав 1857 р. художник Ф. Видра. Збереглися окремі фрагменти 
оригінального розпису, решта – робота реставраторів.

7  експозиції
 з історії Закарпаття

Перша експозиція охоплює період 1914–1938 рр. Представ-
лено розпад Австро-Угорщини, наслідки Першої світової війни, 
визвольні змагання 1918–1919 рр. Показано розвиток Закарпаття 
у складі Чехословаччини. Наступна експозиція «Карпатська Украї-
на» міститься в сусідньому залі. Висвітлено діяльність українських 
громадських, культурних і політичних організацій. Варто зверну-
ти увагу на матеріали про «Просвіту», «Пласт», «Карпатську Січ», 
Сойм Карпатської України, що проголосив незалежність держави 
15 березня 1939 р.

Пройдемо до меморіальної кімнати-музею Августина Воло-
шина. Її відкрито 14 березня 2002 р. Експозиція складається з кіль-
кох розділів. Перший висвітлює походження, дитинство, молоді 
роки, навчання А. Волошина. Серед документів бачимо витяг з ме-
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трики с. Стройне нині Свалявського району про народження Івана 
Волошина (батька А. Волошина) 5 січня 1838 р., витяг з метрики 
про одруження Івана Волошина й Емілії Зомборі (батьків А. Воло-
шина) 1867 р. Другий розділ розкриває педагогічну діяльність, а 
це 45 років життя А. Волошина. На одному з фото директор Ужго-
родської вчительської семінарії Августин Волошин серед кращих 
педагогів краю 1930-х рр.

Третій розділ висвітлює релігійну, журналістську, видав-
ничу, наукову діяльність. Представлені газети «Наука», «Свобо-
да», журнал «Пчілка», науковий збірник Товариства «Просвіта», 
редактором яких був А. Волошин. Відображено його діяльність 
як прем’єра уряду і президента Карпатської України. Серед 
документів – передвиборчі листівки Християнсько-народної 
партії, від якої Волошин був членом чехословацького парла-
менту 1925–1929 рр. Представлені особисті речі, меблі з кабі-
нету А. Волошина. В останньому розділі «Августин Волошин у 
пам’яті народу» експонуються світлини місць, пов’язаних з Во-
лошиним, книги про його життя і діяльність, Указ Президента 

України про присвоєння йому посмертно звання Героя України, 
золота зірка Героя.

8  експозиція «Холодна і вогнепальна
 зброя ХVІ – початку ХХ ст.»

У південно-західній вежі головного корпусу від 2008 р. екс-
понуються 60 зразків зброї у хронологічній послідовності за вида-
ми і місцем виготовлення. Найширше представлена холодна зброя: 
ножі, кинджали, мечі, шпаги, списи, алебарди, сокири, булави, 
перначі тощо. Її доповнюють зразки захисного озброєння – кіраси, 
шоломи. З вогнепальної зброї показані рушниці, пістолети, карабі-
ни, тромблони, а також порохівниці.

9  виставка «Збірка ікон і книг
 ХVІ – початку ХХ ст.»

У фондах музею збе-
рігаються 80 рукописних 
книг і 135 кириличних ста-
родруків, зокрема рукопис-
не Королевське Євангеліє 
1401 р., написаний на пер-
гаменті Мукачівський псал-
тир ХV–ХVІ ст., стародруки  
– Біблія Руська Франциска 
Скорини 1519 р., два при-
мірники Острозької Біблії 
Івана Федорова 1581 р., одне з найвизначніших видань Києво-
Печерської лаври – «Лексикон славеноросскій» Памви Беринди 
1627 р. Велику цінність мають хронологічні записки – покрайні 
написи (маргіналії). Їх робили особи, що володіли книгами, на 
чистих полях аркушів (чи окремих аркушах) про те, хто і коли 
купував книгу, в якому році, яким коштом, до якої церкви чи 
села належала книга.
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10  експозиція «Народні музичні
 інструменти Закарпаття»

Це найповніше тематичне зібрання в Україні. Представлено 
інструменти ХІХ–ХХ ст.: ударні, мембранні, струнні, духові. Варто 
звернути увагу на найбільш незвичні: дримба, трембіта (її сигнал 
чути на відстань понад 10 км), бербениця (діжкоподібний дерев’яний 
циліндр із верхом з баранячої шкіри без шерсті та вшитим жмутом 
кінського волосся), цимбали, гелігонка (типу гармоніки). Останній 
інструмент завезений на Закарпаття з Австрії і Німеччини.

11  експозиція
 «Народний одяг Закарпаття»

Це на третьому поверсі будівлі. Тут представлено вбрання 
українців, угорців і румунів. Найбільш повно репрезентований 
гуцульський одяговий комплекс (Рахівський район). Впадає у вічі 
гуня – плечовий прямоспинний одяг з рукавами, яку часто носили 
наопашки. Її виготовляли iз спецiально витканої вовняної грубої 
тканини з довгим ворсом на лицевому боцi. Звідси локальнi назви 
гуні: космата, коцовата, коцованка, волосаня. На ноги гуцули надя-
гали плетені шкарпетки-капчурі. Основним видом взуття були 
легкі шкіряні постоли, зручні в ходінні горами. Мужнього вигля-
ду надавав широкий шкіряний пояс-черес у декілька (від 3 до 6) 
пряжок. Він охороняв від удару при важкій роботі (рубка і сплав 
лісу), полегшував ходьбу в горах, запобігав радикуліту. До череса 
підвішували на ланцюжках люльку, кресало, складаний ножик, га-
манець, а в давнину закладали за нього топірець і пістоль.

12  оглядовий майданчик

Добре видно прірву, над якою зведений палац (північна 
стіна). Перед собою бачимо панораму одного з перших в Україні 
скансенів – Закарпатського музею народної архітектури та по-

буту. Не можна не згадати легенди замку, зокрема про Білу Діву, 
що оповідає про події XVII ст. Тоді замком володів представник 
роду Другетів. У нього була вродлива донька. 1657 р. краєм про-
ходили польські війська графа Любомирського, які хотіли підко-
рити Ужгородський замок. Один із військових, аби дізнатися, як це 
зробити, переодягнувся і познайомився з дочкою Другета. Дівчина 
покохала його і розповіла про підземний хід. Але батько дізнав-
ся про зраду і знищив поляка, опісля наказав живою замурувати 
доньку в стіну укріплення. Від того часу дівчина в білій сукні – Біла 
Діва – ночами, плачучи, блукає замком і чекає визволення. В іншій 
оповіді мовиться про підземні ходи, якими заблоковані могли по-
кинути замок і вийти в навколишніх лісах. У народі твердили, що 
Ужгородський замок підземним ходом сполучався з Невицьким, 
Мукачівським, Середнянським, а замковий колодязь – з р. Уж.
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4.3. Закарпатський музей 
народної архітектури і побуту

Маршрут екскурсії:

вул. Капітульна, 33а

1  перед входом у скансен

Нині в Україні налічується 14 великих скансенів – музеїв 
під відкритим небом. Скансен шведською означає «замок». Так 
називали маєток у Стокгольмі, де 1891 р. створили перший у сві-
ті музей просто неба. Закарпатський музей народної архітектури 
та побуту в Ужгороді засновано 1965 р. рішенням Закарпатсько-
го обл виконкому, урочисто відкрито 27 червня 1970 р. Ідея запо-
зичена з Латвійського етнографічного музею у Ризі, заснованого 
1924  р. і відкритого 1932 р. На площі 4 га встановлені житлові, 
господарські, виробничі, громадські будівлі закарпатського села 
ХVIII – першої половини XX ст. У дорадянську пору тут частково 
було престижне греко-католицьке кладовище «Могильний сад».

2  церква арх. Михаїла
 із с. Шелестово Мукачівського району

Збудована 1777 р. У 1927 р. перевезена із с. Шелестово (нині 
частина селища Кольчино) до Мукачева, у 1974 р. – до ужгородсько-

го скансену. Є зразком кла-
сичного поєднання в народ-
ній архітектурі двох стилів: 
шатрового бойківського і ба-
рочного лемківського. Церк-
ва рублена з дубових брусів, 
покрита лемешем (ґонтом). 
Складається із двох прямо-
кутних зрубів – малого, де 
вівтарне приміщення, біль-
шого – нави і бабинця.

Триподільність на 
вівтар, наву, бабинець яскраво виражена в екстер’єрі, що підкрес-
люється трьома вежами. Вежі над навою і вівтарем споруджені у 
вигляді п’ятиступінчастих шатрів, які завершуються барочни-
ми банями і голівками. Шатрова конструкція веж, вівтаря і нави 
наближає храм до церков шатрового типу, що поширений у всій 
Україні.

Центральне місце в інтер’єрі займає іконостас, що оздобле-
ний різьбленим орнаментом рослинного характеру і реконструйо-
ваний під ікони з церкви с. Колочава-Горб Міжгірського району, 
перевезені 1975 р. Іконостас чотириярусний, змонтований з ікон 
XVII-XVIII ст., які є цінними зразками народного живопису неві-
домих авторів. На стінах нави розміщено ікони XVIII ст., зокрема 
«Хресна дорога», «Страшний суд», на яких зображені не абстрактні 
святі, а живі земні люди зі своїми радощами і журбою. У вівтарно-
му приміщенні виставлено церковне начиння.

Над бабинцем-притвором споруджена двоярусна вежа-
дзвіниця висотою 22 м (разом із притвором). У бабинці експону-
ються орнаменти різьблених деталей і колони старих іконостасів, 
підсвічники. Тут можна ознайомитися із стародруками з мистець-
ки виконаними гравюрами, художнім тисненням і металічним 
литтям.

Неподалік церкви надгробок засновнику першого в краї 
поліфонічного хору Костянтину Матезонському, котрий помер в 
Ужгороді 27 грудня 1858 р. Надгробок виготовили майстри с. Куш-
ниця нині Іршавського району 1881 р. Біля входу в церкву експо-
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нуються два дзвони, відлиті на людські пожертви у 1925 р. в с. Малі 
Геївці Ужгородського району в майстерні, заснованій ще 1793 р. 
Ференцом Еґрі.

3  хата із с. Рекіти
 Міжгірського району

Це типовий зразок матеріальної культури бойків. Побудована 
на початку ХІХ ст., в музей перевезена в 1967 р. Слід відзначити мону-
ментальний зруб і масивний трапецієподібний одвірок. Дах хати чоти-
рисхилий, покритий снопами житньої соломи – «жупами». Відкрита га-
лерея об’єднує кімнату, наскрізні сіни, комору. До комори вхід окремий, 
до кімнати – із сіней. На верхній балці одвірка вхідних дверей у сіни є 
оберіг – розгалуження молодих пагонів смереки («королі», «царі»).

Інтер’єр хати вдало гармоніює з її зовнішнім виглядом. У сі-
нях стоять ступи, діжка для капусти. У курній кімнаті впадає в очі 
відсутність декору на дерев’яних речах. Їх головна роль – практичне 
призначення. Тут традиційне розміщення саморобних селянських 
меблів: під глухою стіною ліжко-нари, уздовж віконних стін тяг-
нуться грубі тесані лави, у кутку між лавами великий стіл, справа 
від входу – мисник, зліва – курна глинобитна піч. У коморі на грядці 
розвішано чоловічий і жіночий одяг, прикрашений вишивкою. 

З боку фасадної стіни тягнеться відкрита галерея-«лавки», 
що служила міцем відпочинку і виконання певних робіт. У мину-

лому в хаті жила велика сім’я бідняка, основним заняттям якої було 
тваринництво і землеробство, а щоденним ужитком – здебільшо-
го прісний вівсяний корж-ощипок. Неподалік садиби встановлено 
оборіг для зберігання сіна.

4  народна школа із с. Синевирська Поляна
 Міжгірського району

Ідеться про своєрідну пам’ятку народного будівництва 
другої половини ХІХ ст. Побудована 1883 р. Це типове сільське 
житло, однак більше за розмірами і дещо з порушеним принципом 
тридільності у внутрішньому плануванні української хати: хижа + 
сіни + комора + хижка. Хижка утворилася в результаті поділу ко-
мори на дві половини.

Школу збудовано зі смерекового дерева традиційною зруб-
ною технікою. На масивних підвалинах (підліжницях, підлогах) 
зведено вінці, які зв’язані на кутах у прості замки з випусками. На 
випусках підвалин, уздовж головного фасаду, відкрита галерея. 
Дах чотирисхилий, крокви кріпляться між собою горизонтально 
прибитими латами, на які прибито драницю.
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Конструкція стелі (подовиння) складається з чотирьох по-
здовжніх брусів (геренд), на які настелено товсті дошки. Долівка в 
хижі та хижці глинобитна, у коморі та сінях – із товстих колотих 
дощок.

На одвірку вхідних дверей напис: «Року божіяго 1883-го 
дали ізробити Тернавчук Ілько зо своею женов П[а]лагов із своїми 
чадами місяця юлія докончена робота 24-го. Майстер Галай Юрко».

У великій «хижі»-класі розміщено лавки і столи, за якими 
сиділи учні. Письмові вправи виконувалися на спеціальних дощеч-
ках грифельними стержнями. Біля стіни стіл вчителя, рахівниця, 
дошка (табла).

Опалювався клас металевою піччю. Направо з сіней входи 
у комору і «хижку». В останній відтворено інтер’єр житла вчителя: 
ліжко, стіл-скриня, стільці, хатнє начиння. У коморі експонуються 
матеріали з історії розвитку освіти і боротьби за збереження рідної 
мови на Закарпатті в минулому.

5  каплиця із с. Новоселиця
 Міжгірського району

Побудована в першій половині ХІХ ст., у музеї з 1982 р. Від-
значається простотою архітектурно-художнього вирішення. Під-

валинами каплиці є товсті 
чотиригранні тесані бруси-
трами, скріплені на кутах 
замком «на зуб» або «зубом-
канюком». На кутах у «тра-
ми» задовбані чотири верти-
кальні бруси-«стовпки», що 
зверху скріплені «вінцем». 
Для стійкості «стовпки» на-
вхрест з’єднані рейками-роз-
пинками. Дах чотирисхилий, 
пірамідальної форми, по-
критий дранкою. Вхід через 
арку-виріз.

В інтер’єрі каплиці розміщено дерев’яну скульптурну групу 
«Розп’яття з пристоячими» – великий хрест, на якому розп’ятий 
Ісус Христос, обабіч великі об’ємні фігури Св. Марії та Івана Бого-
слова, маленька фігура Марії-Магдалини, вона з розпущеним во-
лоссям навколішках перед розп’яттям. Виконана невідомим народ-
ним майстром, датується першою половиною ХІХ ст. Скульптури 
вирізьблено з липи, покрито ґрунтом, розфарбовано. Їх компози-
ційне і пластичне вирішення, співвідношення пропорцій, тракту-
вання образів свідчать про високу майстерність.

6  садиба із с. Гусний
 Великоберезнянського району

Перевезена в музей у 1967 р., є типовим житлом бойків се-
редини ХІХ ст. Її споруджено на кам’яному фундаменті, стіни зве-
дено з дерев’яних брусів. Дах чотирисхилий, покритий соломою. 
Житлове приміщення і вся господарська частина (хлів-стайня, 
стодола-пелевня) розташовані під одним дахом. Така забудова на-
зивалася «довга хижа», наразі має 19 м.

За структурою хата-хижа трикамерна (сіни + кімната + ко-
мора) і належить до типу курних жител. Із фасадного боку хати – 
галерея, з якої йде вхід до комори і сіней. У сінях бачимо скрині для 
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зерна і борошна, діжки для капусти і бринзи, ступу. Наскрізний 
вхід-вихід веде на присадибну ділянку.

Інтер’єр кімнати небагатий: грубо витесані лави, посере-
дині – стіл-скриня, справа в кутку – ліжко, застелене домотканим 
простирадлом. У миснику зберігався різний посуд. Піч без димаря. 
Інтер’єр житла відтворює процес домашнього ткацтва з верстатом 
включно.

У коморі зберігався одяг, деякі продукти і господарські 
речі, у стодолі господар тримав сільськогосподарські знаряддя (віз, 
сани, плуг, граблі, вила, ціпи тощо). У хліві, розміщеному в дру-
гій половині прибудови, тримали худобу. Біля садиби оригінальна 
споруда-рупа, подібна до льоху, для зберігання картоплі. У мину-
лому садиба належала селянину-бідняку.

7  садиба із с. Довге
 Іршавського району

Хата перевезена в музей 1969 р., відтворює рівень житло-
вого будівництва і побутової культури незаможного селянства 
другої половини ХІХ ст. верхньої течії Боржави. Хата трикамерна 
(кімната+сіни+комора), збудована з дерев’яних круглих брусів, 
скріплених на кутах «у замок». Стеля – з дощок, тримається на од-
ному поздовжньому сволоці. Дах чотирисхилий, покритий ґонтом. 
Долівка – глинобитна. Вздовж стіни – напівзакрита галерея-тор-
нац. Стіни зсередини і зовні обмазані глиною та побілені в насиче-
ний голубий колір.

В інтер’єрі хати сконцентровано багато різноманітних 
ужиткових речей, що підкреслюють умови праці сільських гон-

чарів і майстрів-дротарів, 
які ремонтували гончарний 
посуд. Оригінальними є 
піч із припічком, чавунною 
плитою, а також грядка над 
ліжком для зберігання одягу 
і рушників, стіл, лавиці, мис-
ник, ложечник тощо. Варто 

пояснити, що грядка – це жердка, підвішена до стелі над ліжком. 
На ній вивішували одяг, рушники, простирадла. Характерна для 
хат ХІХ – початку ХХ ст., де ще не було меблів для одягу.

У сінях і коморі зберігаються господарські речі: сусіки-
скрині для одягу і зерна, різний посуд, дрібний сільськогоспо-
дарський інвентар. Оригінальним експонатом у коморі є зварька 
– тринога дерев’яна діжка, в якій гарячим лужним розчином з по-
пелу відбілювали білизну.

Біля хати є гончарська піч для випалювання керамічних ви-
робів. Це реконструкція 1984 р. за зразком печі з с. Великі Ком’яти 
Виноградівського району. Діаметр основи, вимощеної з каменю – 
195 см, висота – 115 см. Стінки викладені з вальків. У піч поміща-
лось майже 700 виробів, випал тривав 8-12 годин при температурі 
900o і вище. Неподалік хати колодязь з коловоротом (корбою) із 
с. Загаття Іршавського району.

8  хата із с. Середнє Водяне
 Рахівського району

Характеризує тип трикамерного житла першої половини 
ХХ ст. румунського населення Закарпаття. Побудована 1928 р., у 
музеї з 1969 р. Хата побудована на високому фундаменті, стіни зве-
дені з дубового дерева. Дах гостроверхий, чотирисхилий, покри-
тий дранкою.

Житло має дві кімнати, одна з яких – світлиця, а друга 
– житлова. Стіни обмазані глиною та побілені лише із внутріш-
нього боку. Між кімнатами розташовані сіни, що використову-
вались і як кухня, і як під-
собне приміщення. У сінях 
багато побутових речей ві-
вчарського господарства, 
що є традиційним занят-
тям румунів Закарпаття. 
Тут дерев’яний посуд для 
вироб лення овечого сиру 
(вурди), особисті речі ві-
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вчаря. Будинок прикрашає різьблена галерея. На грядці та ліж-
ках у світлиці вироби народного художника ткацького і кили-
марського промислів.

Румунське житло на Закарпатті не має своєї типології. 
Воно зазнало впливу дерев’яної архітектури українського насе-
лення гірських районів краю. Це житло є типовим для селяни-
на-середняка. До нього ведуть монументальні масивні ворота з 
дашком.

9  хата із с. Ясіня (присілок Кевелів)
 Рахівського району

Репрезентує житло 
гуцула-бідняка, у цьому пе-
реконує планування жит-
ла, його інтер’єр. Це зразок 
народного будівництва се-
редини XVIII ст., у музеї з 
1973 р. Первісно стояла на 
горі Подерей, була курною. 
Двічі переносилася, про що 
свідчать дати 1811 і 1865, ви-

різані на зрубі-протесі між вікнами. У 1927 р. хата частково пере-
будовувалася.

Трикамерна (кімната+сіни+комора), напівкурна. Долівка 
всюди глинобитна. Високий чотирисхилий дах із зрізаними фрон-
тонами і вирізьбленим наскрізним хрестом під склепінням, укри-
тий дранками. Вражають монументальні підвалини хати. Зруб хати 
з колотих надвоє ясенових колод – протес, що в діаметрі 50-60 см і 
з’єднуються на кутах у «сліпий замок». Збудовано без жодного цвя-
ха чи скоби. Окремі деталі з’єднано зарубинами або дерев’яними 
кілками.

У житловій кімнаті головною деталлю інтер’єру є глино-
битна піч, що служила для опалення, приготування їжі та випікан-
ня хліба. Цікавим є давній стіл із видовбаними у стільниці шістьма 
мисками-довбанками.

10  хата із с. Тибава
 Свалявського району

Збудована в кінці XVIII ст., одна з найстаріших пам’яток на-
родної архітектури в музеї. Перевезена 1967 р. За своїми конструк-
тивними особливостями, специфікою внутрішнього планування, 
інтер’єру є одним з поширених типів житла на Свалявщині в кінці 
XVIII та на початку ХІХ ст. Хата трикамерна (хата+сіни+комора), 
стіни виведені зі смерекових кругляків, обмазані тонким шаром 
жовтої глини.

Дах чотирисхилий, покритий соломою, стеля зроблена з 
дощок, тримається на «вінцях» і сволоках, долівка в усіх камерах 
глинобитна. Внутрішнє планування та інтер’єр досить скромні. 
Піч у житловій кімнаті служила для опалення, приготування їжі та 
випікання хліба. В інтер’єрі кімнати цікаві вжиткові речі, кожна з 
яких зроблена з великою майстерністю. Тут є старовинний різьбле-
ний стіл, традиційні тесані лави, мисник, ложечник, сусіки-скрині, 
гелетки, інші речі. Привертають увагу зразки кераміки, вишивки 
жіночого і чоловічого одягу.

Хата є унікальним експонатом, бо в ній, за припущеннями 
дослідників, у 1802 р. народився відомий вчений, автор першої іс-
торії Болгарії Юрій Венелін-Гуца. Садиба огороджена тином верти-
кального плетіння з перелазом.
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11  хата із с. Вишково
 Хустського району

Є одним із типів на-
родного житла угорського на-
селення Закарпаття останньої 
чверті ХІХ – початку ХХ ст. 
Збудована 1879 р. з тесаного 
дубового дерева зрубною тех-
нікою, в музеї з 1970 р. Такі 
житла зрідка трапляються в 
Угорщині, де хати були гли-
нобитними чи будувалися із 
саманних цеглин (вальків). 

Відчутний вплив народного будівництва українського населення 
верхів’їв р. Тиса. Крім зрубної техніки, це проявилось у влаштуванні 
напіввідкритої галереї, чотирисхилого критого ґонтом даху кроквяної 
конструкції, у традиційному оздобленні дверей та стовпчиків галереї.

Хата стоїть на високому кам’яному фундаменті, має своєрід-
не планування. Спочатку була традиційною: кімната+сіни+комора. 
Із часом комору перетворили у кімнату-кухню. У 1920-ті рр. її фа-
садну стіну змістили за рахунок галереї та зробили окремий вхід. 
Від глухої стіни відгородили комірчину з погребом, а кухню пере-
несли у сіни. Вхідні двері до приміщень прикрашено різьбленими 
шестипелюстковими розетками, які здавна є символом сонця. Сті-
ни зсередині та зовні обмазані глиною та побілені.

На інтер’єрі житла позначився вплив міської культури: у 
великій кімнаті між вікнами розміщено касню із фарфоровими 
горнятами, а під протилежними стінами – два ліжка, оздоблені ви-
шитими покривалами і наволочками. У шафі експонується угор-
ський народний одяг. Обов’язковою прикрасою кімнати були деко-
ративні фаянсові тарілки на стінах. 

У малій кімнаті сім’я проводила більшість часу, тому там 
відтворено буденний інтер’єр. У кухні розміщено різне кухонне на-
чиння. У коморі та погребі зберігалися продукти. На подвір’ї вста-
новлено піч для сушіння фруктів і плетений курник.

12  хата із с. Гукливий
 Воловецького району

Представляє народне 
житлове будівництво бойків. 
Споруджено в 1850-ті рр. і 
перевезено в музей у 1967 р. 
Внутрішнє планування кож-
ної з трьох камер житла, гру-
пування в них побутових і 
господарських речей дають 
уявлення про життя і побут 
верховинців ХІХ ст. Житло-
ва кімната розміщена між 
сіньми і коморою, що сприяло її утепленню. Вздовж фасадної стіни 
тягнеться відкрита галерея-ґанок, до якої піднімалися з обох боків 
дерев’яними сходами.

Господар хати, крім землеробства і скотарства, був зайня-
тий виготовленням дерев’яних ужиткових речей. Для нього тут – 
столярний верстат і всі необхідні інструменти. У житловій кімна-
ті, значну частину якої займає піч, представлені меблі та побутові 
речі, більшість яких виготовлено з дерева. Поряд експонується різ-
номанітний посуд, домоткані, вовняні та полотняні речі.

Комора використовувалася не лише для зберігання продук-
тів харчування, а й речей домашнього вжитку. У ній привертає увагу 
грядка з чоловічим і жіночим одягом, рушниками та іншими домо-
тканими виробами. Хата репрезентує побут селянина-бідняка.

13  хата із с. Стеблівка
 Хустського району

Збудована в кінці ХІХ ст. і перевезена в музей 1969 р. Є од-
ним із поширених типів жител на півдні Хустщини і Тячівщини сво-
го часу. Хата – двокамерна, має кімнату і комору-кліть, які ізольовані 
між собою і в кожну з них веде окремий вхід із галереї. Комору із 
часом, прорубавши два вікна, перетворили на житлову кімнату.
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Житло невелике зі 
своєрідною технікою будів-
ництва й архітектурою, має 
два входи-виходи. Стіни 
збудовано з тесаних дубових 
плах, обмазаних глиною і по-
фарбованих у голубий колір: 
ізсередини у світліший, зовні 
– у більш насичений. Дах го-
строверхий, чотирисхилий, 

покритий дранкою. Уздовж фасадної й торцевої стін зовні розта-
шовано напівзакриту галерею, що має кілька дубових різьблених 
стовпів. Стеля в хаті та галереї з дощок, настелених на один по-
здовжній і поперечний сволоки. Кімната має три, а комора – два 
шести шибкові вікна. Піч із чавунною плитою служила для опален-
ня та приготування їжі.

Інтер’єр житла колоритний. У хаті багато вишиваних рушни-
ків, скатертин, покривал, подушок і плетених виробів із лози. Хата й 
побут характерні для селянина-бідняка. Поряд із хатою є стара пасіка 
із бджільником, зокрема експонуються давні вулики-дуплянки – з ко-
лод сосни і липи висотою 1-1,5 м. Перед хатою дощаті ворота з проти-
вагою у вигляді тесаної колоди різної товщини.

14  гуцульська садиба
 «ґражда»

Нагадує давньоруську рублену фортецю, що зв’язана із зо-
внішнім світом лише через браму і хвіртку. Перевезена з присілка 
Стебний Рахівського району 1967 р. Цей тип замкнутого двору є 
найхарактернішим у забудові гуцульської садиби XVII-XVIII ст. 
Ґражда об’єднує житлові приміщення з господарськими будівля-
ми. Споруди розташовано у два ряди, покрито довгою дранкою. У 
першому трикамерне житло (хата+сіни+хата) з прибудованими з 
вузьких боків коморами, а із заднього фасаду – хлівами-притулами 
для овець. Другий ряд – хлів, надвірна комора, за якою розміщена 
броварня. Всі будови обнесено високим дерев’яним глухим парка-
ном, який має вхідні ворота і хвіртку.

В одній житловій кімнаті представлено святкові побутові 
речі, одяг, керамічні та різьблені дерев’яні вироби. У другій – від-
творено буденний інтер’єр і процес ткання вовняних ворсових ки-
лимів-ліжників. У сінях представлено колекцію бондарних виро-
бів і музичних інструментів – трембіта, цимбали, скрипка-«гуслі», 
сопілка. У минулому ґражда була житлом заможного селянина.

15  корчма із с. Верхній Бистрий
 Міжгірського району

Побудована в кінці 1860-х рр. У музей перевезена 1977 р. 
За зовнішнім виглядом нагадує звичайну селянську хату, тільки 
значно більших розмірів. Це прямокутна зрубна будівля з гори-
зонтально складених смерекових кругляків, внутрішнє плану-
вання якої, на відміну від простої хати, ускладнене і симетричне. 
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В результаті влаштування поздовжніх і поперечних перегородок 
утворено шість приміщень: три прилягають до переднього фасаду 
(корчма із шинком, кухня, спальня) і три розташовані з тильного 
фасаду (комора, сіни, нічліжка-ванькир).

Зруб корчми покладено на невисокий кам’яний фундамент 
із сухою в’язкою. На кутах вінці зрубу скріплено у простий замок. 
Основу зрубу становлять смерекові підвалини – бруси-трами. Дах 
високий чотирисхилий, покритий дранкою.

Основою інтер’єру корчми був відгороджений латами ши-
нок (відсік у куті), де через віконце продавали напої та куди вели 
дверцята. Зліва від входу під стінкою довгий стіл із двома лави-
цями. На зиму в приміщення заносили металеву грубку-кагля. На 
дерев’яній поличці в шинку – пляшки різної форми і вмісту, ке-
лишки-погарчики, мірки, лійки. У великій кімнаті корчми експо-
нується виставка сільськогосподарських знарядь праці.

16  дзвіниця із с. Вільховатий
 Рахівського району

Ця шестигранна 
двоярусна споруда із смере-
ки є типовою для народної 
дерев’яної церковної ар-
хітектури Рахівщини кін-
ця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. Нижній зрубний ярус 
поставлено на кам’яному 
підмурівку, складеному на-
сухо. Над зрубом встановле-
но опасання (суцільна крита 
галерея навколо будівлі). 
Верхній каркасний ярус на 
2/3 висоти оббито дошками. 
Шестигранний шатровий 
верх увінчує маленька голов-
ка з металевим хрестом. Під 

склепінням даху на трьох масивних дубових балках закріплено 
дзвін. Дата на ньому (1898 р.) непрямо вказує на час спорудження 
дзвіниці. Перевезена в музей 2002 р.

17  кузня із с. Дубове
 Тячівського району

Відтворює умови 
праці ковалів у другій поло-
вині ХІХ – на початку ХХ ст. 
Побудована зі смерекових 
брусів, які з’єднано на ку-
тах замком «у лапу». Дах 
кузні двосхилий, з усічени-
ми фронтонами, покритий 
дранкою. З боку входу, на 
виступах поздовжніх брусів 
влаштовано навіс, під яким 
підковували коней. Кузня 
складається з одного примі-
щення і має два вікна. Стіни 
всередині та стеля обмазані глиною, яка є добрим вогнетривким 
матеріалом і запобігає пожежі.

Тут є відповідне обладнання, знаряддя, інструменти, зокре-
ма ковальський міх, яким через спеціальну трубу-фурму подаєть-
ся струмінь повітря в горно, масивне ковадло з ковальським мо-
лотком і кліщами. У невеликій бочці з водою гартували розпечені 
залізні вироби. На довгому столі біля стіни лежать кліщі, зубила, 
пробійники, долота, лещата тощо. Справа від входу встановлено 
спеціальний пристрій, яким свердлили метал.

18  садиба із с. Оріховиця
 Ужгородського району

Представляє народне житлове будівництво середньої течії 
Ужа. Її побудовано в кінці XVIII ст. і перевезено в музей 1969 р. 
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Хата трикамерна (кімната+сіни+комора), напівкурна. Стіни хати з 
грубих дерев’яних плах, скріплених на кутах «у замок», стеля з до-
щок, що тримаються на кількох поперечних і поздовжніх сволоках. 
Зсередини стіни кімнати і сіней обмазані глиною і побілені. Долів-
ка в усіх трьох камерах глиняна.

Хата покрита спеціальними солом’яними сніпками-
«жупами». Уздовж фасадної стіни тягнеться глинобитна 
галерейка-«підхижа». Вікна маленькі чотиришибкові, волокові 
(зсередини закривались щитком-волоком). Важливим елемен-
том інтер’єру є напівкурна піч із кошем, що служила для опа-
лення, приготування їжі та випікання хліба. Цікавим є стіл, 
лава, мисник, ліжко, лада, багато дерев’яних ужиткових пред-
метів кераміки. Привертають увагу самобутні керамічні ви-
роби: тарілки, глечики, пивники тощо, розписані своєрідним 
орнаментом.

У сінях і коморі (остання була холодною добудовою) збері-
гаються речі кухонного і господарського вжитку, дрібні знаряддя 
праці, засоби переробки винограду. До складу садиби, крім хати, 
входять хлівець і стодола-пелевня під спільним дахом, курник на 
високих ніжках і колодязь-журавель, плетені ворота, огорожа і пе-
релаз.

19  садиба із с. Ракошино
 Мукачівського району

Побудована 1869 р. і через століття перевезена в музей – 
1969 р. Хата має кам’яний фундамент, дерев’яні стіни, обмазані 
ззовні та зсередини глиною та побілені. Дах двосхилий з усіченим 
фронтоном, покритий ґонтом. Напіввідкрита галерея побудована 
з тесаних дощок і стовпів, оздоблена різьбою. Житло трикамерне: 
хата (світлиця)+сіни+хата (житлова кімната).

Речі побуту відтво-
рюють землеробський на-
прям господарювання се-
лян Мукачівщини другої 
половини ХІХ ст. У сінях 
– глинокам’яна піч для ви-
пікання хліба, дерев’яний 
та інший посуд хатнього 
вжитку. Житлова кімната 
виконувала і роль кухні. Тут 
усе необхідне для щоденно-
го господарювання: плита, 
керамічний посуд, скриня з 
одягом.

Світлиця має два 
застелені ліжка, велику 
різьб лену лавицю-скриню 
для святкового одягу, стіл, 
чавунну плиту-шпаргет. 
На обстановці в хаті відо-
бразився вплив міської 
культури другої половини 
ХІХ  ст. Гарно обрамляють 
світлицю орнаментовані 
фаянсові тарілки фабрич-
ного виробництва, розві-
шані на фасадній та при-
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чілковій стінах. Це житло селянина-середняка. На подвір’ї є 
кіш-комора, хлівець і голуб’ятник. В одному з господарських 
приміщень розгорнута експозиція, присвячена традиційному 
бондарному ремеслу.

Кіш походить із с. Руське Мукачівського району, побу-
дований 1886 р., у музеї – з 1983 р. Споруда стоїть на невисо-
кому кам’яному фундаменті. В’язка каменю – «суха». Будівля 
двоярусна. Перший поверх – комора, другий («куш», «сушар-
ка»), де просушували й обробляли качани кукурудзи, сушили 
зерно. Зазвичай кіш стояв перед вікнами хати біля дороги, де 
краще продував вітер. Уся садиба огороджена штахетником, 
ворота виділяються масивними тесаними стовпами з різьбле-
ним верхом.

20  садиба із с. Бедевля
 Тячівського району

Це взірець архітектури і побуту селянства кінця ХІХ ст. 
долини р. Тересви, що зазнало певного впливу культури і по-
буту румунів, угорців, українців-гуцулів. Побудована 1888 р., 
коли в долині Тересви ввійшло в побут трикамерне житло типу: 
хата+сіни+хата. У 1969 р. хату перевезли в музей. Її збудовано з 
дерева на кам’яному фундаменті, покрито дранкою. У ній один 
вхід-вихід, що веде до сіней з галереї. У сінях глинокам’яна піч 
із плитою. Тут багато дерев’яних і керамічних речей побуту.

У житловій кімнаті буденний інтер’єр: селянські меблі, 
грядка з одягом, різний хатній посуд. Світлицю прибрано по-
святковому. У ній накритий стіл, застелені вишиваними покри-

валами і подушками, кили-
мами ліжка. Глуху стіну над 
ліжками закриває грядка з 
різноманітними виробами 
ткацтва, вишивки, килимар-
ства. Тут цікаві меблі, зокре-
ма стільці, різьблена скриня. 
Світлицю оздоблюють де-

коративні тарілки, одяг тощо. Це житло заможного селянина. На 
подвір’ї встановлено еліпсоподібний кіш із лози, вкритий дашком 
із дранки. Садибу огороджено тином-плотом горизонтального 
плетіння.

21  водяний млин із с. Колочава
 Міжгірського району

Найпоширеніший тип млинів на Закарпатті ХІХ – початку 
ХХ ст. Перевезений у музей 1967 р. Має спільні риси з житловим 
будівництвом того часу: зруби складено з дерев’яних брусів, дах чо-
тирисхилий, покритий дранкою. Млин має два приміщення – одне 
для механізмів, друге служило тимчасовим житлом для млинаря.

Помел проходив у кам’яних жорнах. На велике дерев’яне 
колесо падала вода і приводила його у рух. Обертаючись, колесо ру-
хало вал і друге колесо, зубці-ціви якого почергово потрапляли на 
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вертикальну колоду-веретено із залізним валиком, що приводив у 
рух верхнє жорно-бігун, а нижнє (лежак) залишалося нерухомим. 
Жорна розміщені в «тулубі», складеному з дерев’яних брусочків. 
Зверху над жорнами дощатий барабан-кіш, в який засипали зерно. 
Закруткою звужували чи розширювали отвір у барабані залежно 
від того дрібний чи крупний помел. Мливо надходило в ящик. Тут 
встановлені дерев’яні міри для зерна: мірка (віко) – 32 кг, півмірка 
(напіввіко) – 16 кг, четвертівка – 8 кг, вайтакув – 4 кг. У приміщен-
ні, що служило тимчасовим притулком млинаря, бачимо піч, стіл, 
лаву, мисник.

Поряд з млином є невелика однодільна дерев’яна ступа-
сукновальня із с. Монастирець Хустського району, що перевезе-
на у музей 1974 р. Під чотирисхилим дахом, покритим дранкою, 
розміщено сукновальний механізм і котел для підігріву води. Тут 
же неподалік є валило із с. Пилипець Міжгірського району. Його 
використовували для валяння вовняних виробів. Це конусоподіб-
на посудина з товстих дубових дощок-клепок із діаметром 1,5 м 
у верхній частині. Сюди з високого лотка пускали воду, сильний 
струмінь якої обертав-валяв ліжники і гуні.

4.4. Закарпатський обласний 
художній музей ім. Й. Бокшая

Маршрут екскурсії:

пл. Жупанатська, 3

1  пл. Жупанатська, 3 –
 перед входом у художній музей

Історія художнього музею розпочинається у стінах Ужго-
родського замку. Із 1947 р. при Закарпатському краєзнавчому 
музеї функціонувала картинна галерея. Згодом її перенесли в 
будинок жупанату. Музей завдячує двом знаковим постаттям – 
Йосипу Бокшаю (1891–1975) та Адальберту Ерделі (1891–1955), 
засновникам закарпатської школи живопису, котрі увічнені в 
скульптурній композиції неподалік – в Альпінарії. Вони викла-
дали у вчительській семінарії, в 1927 р. створили Ужгородську ху-
дожню школу, в 1931 р. – крайове товариство діячів образотвор-
чих мистецтв. Найближчими їх учнями були З. Шолтес, А. Коцка, 
А. Добош, А. Борецький.

У музеї є два оригінальні офорти Т. Шевченка, найкраща 
колекція угорського живопису в Україні, зразки російського мис-
тецтва. Музей збирає кращі взірці закарпатського образотворчого 
мистецтва, гончарних і тканих виробів. Представлені експозиції 
датуються від XVI ст. Загалом музейну збірку складають понад 
10 тис. творів живопису, графіки, скульптури, литва, іконопису, де-
коративно-ужиткового і модельєрного мистецтва.
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2  мистецтво Західної Європи

Огляд картин му-
зею розпочнемо з колекції 
XVI–XIX ст. Яскравим взір-
цем Пізнього Відродження 
є одна з найдавніших робіт 
колекції, твір видатного іта-
лійця (власне – венеціанця) 
Якопо Пальми-молодшо-
го (1548–1628) «Мадонна зі 
святими». Картина викона-
на олією на полотні розмі-
ром 71 на 51 см, але нагадує 
фреску, кольори сонячні, 
світяться ізсередини.

Експозиція дозво-
ляє ознайомитися із Пів-
нічним Відродженням за-
вдяки полотну відомого 
нідерландського митця Лам-
берта Ломбарда (1506–1560), 

що народився і помер у м. Льєж (нині Бельгія). Це унікальний твір 
«Вінчання Марії з Йосипом», написаний олією на майже квадрат-
ній дошці (59 на 58 см). Йому притаманна готична витонченість, 
зосереджено увагу на передачі всіх подробиць сюжетної канви, 
фарби сяють дорогоцінним камінням. Особливістю картини є те, 
що героїв зображено у нідерландських національних костюмах. До 
речі, перед введенням євро у Бельгії на банкноті 100 франків було 
зображення Ламберта Ломбарда.

Скульптурна пластика видатного італійського (флорен-
тійського) майстра Джованні да Болонья (1529–1608) виконана у 
стилі маньєризму і наслідує творчу манеру митців Високого Від-
родження. В експозиції музею бачимо його статуетку «Меркурій» 
(82 х 16 х 25 см) з бронзи і мармуру. У стилі класицизму, якому при-

таманні гармонія, логічна побудова композиції, краса й ідеалізація, 
виконано олією на полотні роботу Франческо Албані (1578–1660) 
«Сусанна і старі» (141 х 107 см) за мотивами біблійної притчі. Цей 
італійський художник проживав у м. Болонья.

Протилежний до класицизму напрям бароко надав мисте-
цтву Західної Європи пишності, підкреслив потяг до надприродно-
го і водночас земного, увиразнив тенденції до театралізації. Кращі 
якості мистецького напряму виділяються у масштабному полотні 
«Сватання Якова до Рахілі» (100 х 128 см) невідомого італійського 
живописця XVII ст. Такі ж віяння простежуються у полотні фла-
мандця Абрагама ван ден Темпеля (1622–1672) «Портрет дами у 
блакитній сукні» (79 х 61 см). Стилістично виважено звучить образ 
тогочасної жінки у вигляді міфологізованої богині «Діани» й об-
раз мученика за віру, зачинателя ордену францисканців «Святий 
Франциск Ассізький» невідомих художників з Італії XVII ст.

Важливим етапом в історії культури є формування на-
пряму реалізму, визначальним для якого була достовірність та 
об’єктивність, з акцентом на відображення психологічного стану 
героя, його вдачі та характеру. «Портрет чоловіка у червоному бе-
реті» (70 х 58 см) голландського митця Самуеля ван Гоогстратена 
(1627–1678), учня Рембрандта, відповідає цим ознакам. Золотисто-
коричневі тони додають твору витонченості та глибини. 

Характерна риса жанрових робіт митців Голландії XVII ст. 
– демократичність, правдиве зображення повсякденного буття. 
Деяким художникам притаманні твори невеликих розмірів (при-
близно 30 на 40 см), за що вони ввійшли в історію мистецтва під 
назвою «малі голландці». Їх полотна були популярними серед неза-
можних верств населення. В експозиції вони представлені роботою 
Корнеліса Бега «Жанрова сцена», творами невідомих митців: «За 
пряжею», «На кухні», «Бобовий король». Серед полотен XVII  ст. 
виділяються картини теж невідомих авторів: «Давид і Вірсавія» 
(Італія), «Чищення фруктів» (Іспанія).

Пейзаж у європейському мистецтві XVII – поч. XVIII ст. за-
ймає важливе місце як самостійний жанр. Зразком його в експо-
зиції є романтичне полотно француза Клода Жозефа Верне (1714–
1789) «Пейзаж із гротом» (46 х 62 см), який прославився саме як 
мариніст. Тут він майстерно передав безмежність повітряних да-

«Мадонна зі святими».  
Якопо Пальма–мол.
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лей, що тануть у прозорому серпанку, застиглу морську поверхню, 
фантастичні обриси скель.

Цікавим взірцем парадного портрета в руслі класицизму 
є «Дівчина з лірою» 1799 р. Яна Якуба Штундера (1759–1811), ко-
трий походив з Копенгагена (Данія), а свої останні роки провів у 
Банській Бистриці (Словаччина). Перша половина ХІХ ст. пред-
ставлена творами портретистів у стилі класицизму і раннього ро-
мантизму – француза німецького походження Анрі-Франсуа Різе-
нера (1767–1828) й австрійця Карла Швейкарта (1772–1855), що від 
1802 р. проживав у Львові.

3  зал, присвячений мистецтву
 Центральної Європи

Звернімо увагу на масштабний портрет Марії Терезії, вико-
наний олією на полотні (115 х 95 см) невідомим художником другої 
половини XVIII ст. Правительку зображено з монаршими регалі-
ями, у чорних шатах. Вона мала 16 дітей, з яких багато померло. 

Тому Марія Терезія майже 
ніколи не виходила з трауру. 
Далі бачимо «Портрет єпис-
копа А. Бачинського» роботи 
Франца Ліндера (1736–1806). 
Духовного сановника зобра-
жено у повний зріст зі скі-
петром і тіарою. Привертає 
увагу портрет Ілони Зріні 
невідомого митця XVIII ст.

Музей володіє од-
нією з найбільших і найпо-
вніших колекцій угорського 
мистецтва, що зумовлено 
історичними чинниками. 
Адже Закарпаття та угорські 
землі входили до монархії 
Габсбургів.

Засновником угорської реалістичної школи є уродженець 
Закарпаття, німець Микаел (Михайло) фон Ліб, відомий як Мігай 
Мункачі (1844–1900). Навчався він у Віденській, Мюнхенській, Па-
ризькій та Дюссельдорфській академіях мистецтв (1864–1868). В 
експозиції його полотно «Голова фарисея» (45 х 37 см) – етюд до 
відомої картини «Христос перед Пилатом» 1880–1881 рр. Творчість 
М. Мункачі стала прикладом для наслідування. До числа його учнів 
і послідовників належить угорський живописець Імре Ревес, дитя-
чі роки якого пройшли у м. Виноградів. Європейське визнання ху-
дожник отримав за реалістичну соціально-побутову композицію 
«Дезертир» (1887) про революційні події 1848 р., що зберігається 
в музеї. Вона виконана олією на полотні розмірами 146 х 219 см. І. 
Ревес знаний і як викладач Угорської академії мистецтв, зокрема 
навчав фундаторів закарпатської школи живопису Й. Бокшая та А. 
Ерделі. В експозиції є картина І. Ревеса «Під шатром» (1903), що так 
само принесла митцю славу.

Кінець ХІХ ст. в мистецтві Угорщини – це період розвитку 
академічного напряму, яскравим зразком якого є історичне полотно 
Єне Ендрашика (1860–1919) «Взяття у полон Марії Угорської».

«Пейзаж із гротом». Клод Жозеф Верне
«Голова фарисея». Мігай Мункачі
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На початку ХХ ст. формуються художні осередки, що ста-
ли рушійними силами у мистецтві Угорщини. У 1902 р. ряд ху-
дожників (Шимон Голлоші, Карой Ференці, Іштван Рейті, Янош 
Торма) заклали Нодьбанську школу живопису, що отримала назву 
від м. Нодьбаня (нині Бая-Маре, Румунія), де проходили пленери. 
Яскравий представник школи – Бела Івані-Грюнвальд (1867–1940) 
– «Сцена з опери «Аїда»», «Пейзаж із гусьми».

Алфелдська живописна колонія представлена в експозиції 
полотном Дюли Руднаї «Серед природи», а Солнокська живописна 
школа – жанровими картинами Вільмоша Аба-Новака (1894–1941), 
як-от «Торговиця в місті Солнок» 1940 р.

Чимало угорських художників не належали до жодних 
утворень, як Ласло Меднянські (1852–1919), що створив оригі-
нальне полотно «Голова чоловіка» 1910 р. з допомогою двох кольо-
рів – коричневого і чорного.

Мистецтво словаків презентують твори Теодора Муссона 
(1887–1946), орієнтовані на національні традиції: «На базар», «Ве-
ликдень» та ін. Т. Муссон, названий «живописцем земплинського 
сонця і народу», мешкав неподалік Ужгорода – у м. Михайлівці 
(нині Словаччина) у будинку, котрий пізніше переобладнали під 
обсерваторію.

Культура Польщі представлена портретом витонченої 
«Дами з перлами» львів’янина Алоїзія Рейхана (1807–1860), роман-
тичним «Видом вежі в Новому Санчі» Станіслава Тарновського 
(1838–1909), мешканця с. Снятинка нині Дрогобицького району 
Львівської області, а також різьбою по дереву Войтеха Бржеги («За-
копанський верховинець біля тину» 1900 р.).

4  мистецтво Росії
 XVIII–XIX ст.

Це час його бурхливого розвитку. Вельми примітними є 
полотна «Жіночий портрет» і «Портрет Петра Сорокоумовського» 
Василя Тропініна (1776–1857), «Портрет героя вітчизняної війни 
1812 року» і «Жіночий портрет» Ореста Кіпренського (1782–1832). 
Заслуговує уваги й промовиста картина Володимира Маковського 
«Дилетант» 1896 р., написана олією на дошці 28 х 24 см.

У першій половині ХІХ ст. Петербурзька академія мистецтв 
визначила офіційний стиль – академізм. Прикладом є полотно ви-
пускника академії, уродженця України Миколи Бодаревського 
«Суд над апостолом Павлом» 1875 р.

В експозиції представлені знамениті майстри пейзажу. Це 
полотна «Ліс» (1860-ті рр.) Івана Шишкіна, «Вид Одеси вночі» (кі-
нець 1840-х) та «Морський пейзаж (Буря)» (1886) Івана Айвазов-
ського.

У зібранні є зразки як наївного, так і класичного кано-
нічного іконопису середини ХІХ – початку ХХ ст.: «Господь Все-
держитель», «Воскресіння Христове. Із святими», «Богоявлення», 
«Вогняне сходження Святого Іллі Пророка», «Свята Тетяна», «Кор-
сунська Пресвята Богородиця» та ін. Окрасою колекції є мідне лит-
во анонімних майстрів кінця ХІХ ст. «Архангел Гавриїл», «Покрова 
Пресвятої Богородиці», «Празники» та ін. Доповнюють експозицію 
зразки декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема порцеляна ві-
домих цехів А. Гарднера і М. Кузнєцова.

5  мистецтво України

Експозицію українського мистецтва відкривають твори 
«наївних» іконописців XVII–XVIII ст. і професійного майстра Іллі 
Бродлаковича (Вишенського), котрий темперою на дошці в баро-
ковому стилі увиразнив національні риси персонажів – «Богоматір 
з немовлям», «Микола Чудотворець», «Архангел Михаїл», «Собор 
Архістратига Михаїла». І. Бродлакович походив із м. Судова Ви-
шня на Львівщині, а значна частина його життя пройшла у Мука-
чеві другої половини XVII ст.

Геніальна постать української нації Тарас Шевченко 
(1814–1861) – випускник Петербурзької академії мистецтв. Його 
творчу спадщину, крім літературних творів, складає велика кіль-
кість живописних і графічних робіт. В експозиції представлено 
оригінальні офорти митця про часи Хмельниччини («Дари в Чи-
гирині» 1844 р.) та з біблійної тематики («Притча про виногра-
даря» 1858 р.), що приваблюють грою світлотіні. За віртуозність 



ІV. Архіви і музеї 4.4. Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая246 247

володіння графічною технікою офорта Т. Шевченка називали 
«українським Рембрандтом».

Серед послідовників Т. Шевченка, картини яких є в колек-
ції музею, слід назвати Л. Жемчужникова (1828–1912), К. Трутов-
ського (1826–1893), І. Соколова (1823–1910), С. Васильківського 
(1854–1917).

На рубежі століть жанри пейзажу і портрета поєднуються, 
що бачимо у творах Івана Труша, зокрема у «Портреті Івана Фран-
ка» (1908). З-поміж художників ХХ ст. виділяється постать митця 
європейського рівня – Олександра Мурашка. Отримавши маляр-
ську освіту в дядька Миколи Мурашка, керівника Київської школи 
рисування, він удосконалював знання в майстерні І. Рєпіна, із влас-
ною виставкою об’їздив найбільші мистецькі центри Німеччини, 
заснував Товариство київських митців.

Провідним жанром творчості О. Мурашка був портрет. В 
експозиції представлено імпресіоністичний портрет його небожа 
Жоржа Мурашка (1913 р.) – елегантного молодика із життєра-

«Дари в Чигирині». Тарас Шевченко

дісним і допитливим обличчям. Із Київською школою рисування 
пов’язана доля талановитих українських митців К. Будкевича, який 
там викладав, і М. Пимоненка, який опановував основи творчості. 
Їх твори теж є в музеї.

6  зал, присвячений творчості
 Й. Бокшая

Йосип Бокшай прожив 84 роки, народився 1891 р. у сім’ї 
греко-католицького священика у с. Кобилецька Поляна (Рахів-
ський район). Змалку малював, збереглися його дитячі малюнки. 
Відомий художник Г. Рошкович порадив Й. Бокшаю вчитися в 
Будапешті. Там його навчав Імре Ревес, майстер абсолютного ре-
алізму. Й. Бокшай же творив у стилі імпресіоністичного реалізму. 
Митець воював у Першу світову, був у полоні, повернувся у рід-
ний край, вважав за своє покликання розписувати церкви. Радян-
ська влада дозволила йому викладати, удостоїла почестей та звань. 

«Святі землі Руської». Йосип Бокшай
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У  1990 р. Закарпатський обласний художній музей названо на 
честь Й. Бокшая.

Йосип Бокшай – випускник Будапештської академії обра-
зотворчих мистецтв, член-кореспондент Академії мистецтв СРСР 
(1951), народний художник УРСР (1960), народний художник 
СРСР (1963). Це не тільки неперевершений живописець, а й тала-
новитий педагог. Будучи наставником у Публічній школі малюван-
ня в Ужгороді, викладаючи в Ужгородському художньо-промисло-
вому училищі, Львівському інституті прикладного і декоративного 
мистецтва, Й. Бокшай передавав фаховий досвід здобутий в Італії, 
Франції, Німеччині. Його коло зацікавлень багатогранне – пор-
трети, пейзажі, жанрові полотна, монументальні розписи храмів 
України, Словаччини, Угорщини.

В експозиції представлено 11 картин Й. Бокшая. На особли-
ву увагу заслуговують твори сакральної тематики – монументаль-
ні картини-панно «Святі землі Руської» та «Вчителі православної 
церкви» (1935), а також полотна «Воздвиження чесного животво-
рящого хреста» (1939), «Моління про чашу» (1948), «Успіння Ма-
рії», «Христос серед дітей». Непересічність подій та персонажів 
підкреслює поєднання урочистих кольорів – пурпуру і блакиті, 
червоного і золотого. Часто сюжетні композиції Бокшая викона-
ні у стилі декоративного панно, а його пейзажі, передусім образ 
«бокшаївської осені», стали хрестоматійними в образотворчому 
мистецтві Закарпаття.

7  зал, присвячений творчості
 А. Ерделі

Це одноліток і соратник Й. Бокшая, теж випускник Буда-
пештської академії образотворчих мистецтв (1911–1915), перший 
директор Ужгородського художнього училища (1949), перший го-
лова Закарпатського відділення Спілки художників СРСР (1946–
1949). Адальберт Ерделі прожив 64 роки, тобто на 20 років менше 
свого друга Й. Бокшая. Народився у с. Загаття (Іршавський район) 
у сім’ї сільського вчителя українця за походженням на прізвище 
Гриць. Батько під тиском мадяризації змінив 1901 р. прізвище на 
Ерделі (у перекладі – Лісовий). Його мати була німкенею. У 1922–

1926 рр. навчався у Мюнхені, 
1929–1931 рр. – працював у 
Празі, Римі, Парижі. Нале-
жав до пасинків радянської 
влади, для якої його мисте-
цтво було ідеологічно чуже, 
позначене впливом «занепа-
даючого Заходу».

Праця в найпотуж-
ніших мистецьких центрах 
Європи Мюнхені та Парижі 
залишила імпресіоністич-
ний відбиток у пейзажах, 
портретах, натюрмортах, 
сюжетних композиціях май-
стра. В експозиції 20 його 
картин. Серед них майстер-
но виконані «Автопортрет» 
(1950), «Портрет А. С.» (1931) та ін. Музей гордиться довершеними 
творами А. Ерделі «Натюрморт із червоною чашкою та дзвоника-
ми», «Натюрморт», «Натюрморт із флоксами». Можна побачити 
оригінальні пейзажі «Хатки біля річки», «Мюнхенський парк», 
«Ужгородський замок. Резиденція єпископа» тощо.

8  зал І. Грабаря

Ігор Грабар (1871–1960) – живописець, реставратор, 
історик мистецтв, народний художник СРСР, дійсний член 
Академії наук та Академії мистецтва СРСР. Походив з відомої 
родини австро-угорських русофілів, що переселилася в Росію. 
Починав як імпресіоніст, а став офіційним представником со-
ціалістичного реалізму. Автор особисто подарував музею ко-
лекцію своїх творів у 1955 р. Вона характеризує різні періоди 
творчості. В експозиції 20 картин. І. Грабар – майстер ліричних 
пейзажів – «Золота осінь», «Іній під час сходу сонця», оригі-

«Портрет А.С.» Адальберт Ерделі
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нальних натюрмортів – «Банка з варенням», «Груші», психоло-
гічно виразних портретів.

Часто у залах музею проводяться виставки сучасних ху-
дожників. Колекцію живопису доповнюють скульптурні компо-
зиції закарпатських майстрів. Традиційна для Карпат різьба по 
дереву виконана народним художником України, лауреатом На-
ціональної премії ім. Т. Шевченка Василем Свидою (1913–1989) та 
Іваном Гарапком (1909–2002), членом Національної спілки худож-
ників України. 4.5. Архівно-музейна практика  

в Ужгороді

Маршрут екскурсії:

вул. Минайська

вул. Виннична

вул. О. Довженка

вул. Другетів

пл. Жупанатська

вул. Капітульна (1)

вул. Капітульна (2)

пл. Народна

вул. Кошицька

Щоліта студенти 3-го курсу істо-
ричного факультету Ужгородського наці-
онального університету здобувають архів-
но-музейний досвід під керівництвом своїх 
викладачів. Зазвичай протягом двох тижнів 
практиканти відвідують в Ужгороді низ-
ку установ (одну на день): Державний архів 
Закарпатської області, Закарпатський крає-
знавчий музей, Закарпатський музей народ-
ної архітектури і побуту, Закарпатський об-



ІV. Архіви і музеї 4.5. Архівно-музейна практика в Ужгороді252 253

ласний художній музей ім. Й. Бокшая, меморіальні будинки-музеї 
А. Коцки і Ф. Манайла, «Галерею Ілька», архів і музей управління 
Служби безпеки України в Закарпатській області, архів і музей іс-
торії Ужгородського університету, Археологічний музей ім. Е. Ба-
лагурі при УжНУ.

1  вул. Минайська –
 Державний архів Закарпатської області

На сайті dazo.gov.ua можна знайти потрібну інформацію про 
архів, який створено 6 листопада 1945 р. Народною Радою Закарпат-
ської України. Тут зберігаються документи з початку XIV ст. Це при-
близно 1,5 млн. одиниць. Протягом року в архіві працює близько 300 
дослідників, у т. ч. до 70 студентів. Відвідують архів щороку 15 тис. 
осіб, зокрема жителі зарубіжних країн, особливо Угорщини. Адже 
тут зберігаються 6 тис. церковних і метричних книг.

Цікаво подивитися архівосховища, котрих є п’ять. Варто 
звернути увагу на їх облаштування: двері та полиці – металеві, щоб 

запобігти зникненню доку-
ментів і пожежі. Вологість 
повітря – 50%, температу-
ра – 17-20°С, вікна вузькі та 
закриті щитами. Підтримує 
потрібну температуру і во-
логість спеціальна вентиля-
ційна система.

В архіві є низка фон-
дів, зокрема Закарпатської 
України, газетні підшивки, 
колекція церковних і ме-
тричних книг Закарпаття. 
Церковні книги велися до 
1895 р., а з цього часу усі де-
мографічні тонкощі почали 
відображати в метричних 
книгах.

2
 вул. Виннична –

 Меморіальний будинок-музей народного 
 художника України Андрія Коцки

Знайомство з музеєм 
розпочинається в коридо-
рі будинку, на стінах якого 
картини художника і стенди 
з особистими речами, кни-
гами, газетними статтями, 
фотографіями, малюнками, 
каталогами виставок. Музей 
відкрито 18 травня 1990 р., 
експозиція побудована на 
матеріалах, які подарувала 
державі сестра художника 
Ганна Коцка. Андрій Коцка 
(1911–1987) будинок отри-
мав 1945 р. як майстерню і з 
того часу тут проживав.

Художник народив-
ся в Ужгороді шостою ди-
тиною в сім’ї єпископського 
кучера Андрія Коцки та його 
дружини Єлизавети Гураль. У нього було чотири сестри і три бра-
ти. 1927 р. вступив до Ужгородської чоловічої греко-католицької 
вчительської семінарії. Її очолював Августин Волошин, майбутній 
президент Карпатської України. Малюнок викладав Адальберт Ер-
делі – видатний митець.

Із 1931 р. А. Коцка вчителював у с. Тихий (Великоберез-
нянський район). 1933 р. відбулася перша виставка А. Коцки в 
Ужгороді. 1935 р. його призвали у чехословацьке військо, служив у 
Мукачеві, намалював портрети Т. Масарика й Е. Бенеша. У 1940 р. 
розпочав навчання у Римській академії мистецтв у класі відомого 
художника Ферруччо Феррацці. Наступного року виставку студен-
тів академії відвідав король Італії Віктор-Емануїл ІІІ. Йому сподо-
балися картини Коцки, уряд Італії оплатив його навчання.

У руках Ю. Офіцинського церковна 
греко-католицька книга з 1715 р.

Фрагмент експозиції  
у майстерні А. Коцки
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У кімнаті, де жив брат митця Василь, інтер’єр відтворює 
ауру 1930-х рр. Посередині стоїть стіл зі стільцями, зліва – сер-
вант із венеційськими скляними виробами, біля стіни з вікном – 
дерев’яний комод, справа від вікна – велика шафа, на якій лежить 
саквояж А. Коцки, на стінах висять картини митця. Для картини 
«У селі» (1939) позувала дружина Коцки Марина. Поряд портрет 
її батька Леоніда Лосієвського, намальований з фотографії. По-
глянувши на роботу з іншого ракурсу, можна помітити перелив 
кольорів із темних тонів у світлі, зміну барви піджака із чорної в 
темно-зелену. До речі, батьки Коцки і Лосієвської померли у 61-літ-
ньому віці, мали однакові дні й місяці народження і смерті з різни-
цею 7 років. А. Коцка-старший жив від 1872 до 1933 р., Л. Лосієв-
ський – від 1879 до 1940 р.

У 1937 р. А. Коцка одружився з М. Лосієвською, а в 1945 р. 
вони розлучилися. В Італії його музою була жінка на ім’я Анна, 
портрет якої прикрашає кімнату. Одна з перлин музею – картина 
«Ярмарок» 1930-х рр. На фоні гір зображено багато людей, кожен 
із них має свої клопоти. На передньому плані видно шість жінок і 
чоловіка. Чотири жінки зліва і чоловік справа ніби прислухаються 
до того, про що пліткують інші дві жінки справа, і всі дивляться 
на жінку зліва, яка знаходиться найближча до оглядача картини. У 
музеї можна взяти дзеркало і пустити сонячного зайчика на «Яр-
марок», щоби продемонструвати флуоресцентність фарб, а також 
– на скляну вазу картини «Натюрморт з омаром» 1940 р., щоб пока-
зати вміння зображувати прозорість речей. У жіночих портретах 
Коцка вмів створювати ефект світіння.

1942 р. А. Коцка повернувся додому з Італії. Учителював. 
Наприкінці жовтня 1944 р. став начальником Ужгородського місь-
кого відділу міліції, а потім плідно діяв у галузі культури. Неод-
норазово обирався депутатом міської та обласної рад, працював 
у Спілці художників України і СРСР. Митець займався сценографі-
єю, створив ескізи костюмів для Закарпатського народного хору 
в 1950–1960-х рр. Часто експонував свої картини за кордоном, у 
Чехословаччині й Угорщині. 1986 р. провів виставку в Будапешті. 
Пережив кілька інфарктів, інсультів і 3 вересня 1987 р. помер.

У майстерні Коцки розташовані полотна на підрамниках, 
рамки на стелажі, палітри, фарби митця, пензлі, колекція керамі-

ки, кинутий на робоче крісло проолієний фартух, незакінчений 
гірський пейзаж на мольберті. Портрети «Школярка» і «Дівчинка 
в червоній кофтинці», написані у 1950-ті рр., поєднані спокоєм і 
ліризмом. Іриси були улюбленими квітами художника. На полиці в 
кутку біля дверей, що виходять у сад, лежать його улюблені книги. 
У саду багато плодових дерев, рідкісних видів європейської флори, 
зокрема тис ягідний, рослини з Китаю, Японії, Америки.

3
 вул. О. Довженка –

 Архів і музей управління Служби
 безпеки України в Закарпатській області

Архів розташований у просторому приміщенні, стелажі 
досягають стелі, тому іноді, щоби дістати необхідні документи, 
потрібно використовувати драбини. Тут є фонди особових справ 
колишніх працівників, фінансових документів, нетаємного діло-
водства. Із 1954 р. почався процес реабілітації засуджених осіб. 
Відтоді на Закарпатті реабі-
літовано 12 тис. осіб. 2009 р. 
відкрито електронно-довід-
кову систему, де є чимало 
архівних матеріалів у елек-
тронному вигляді. Можна 
переглянути кримінальні 
справи про порушення дер-
жавного кордону, книги, 
подаровані архіву відомими 
людьми.

Два стенди мають 
спільну назву «Органи дер-
жавної безпеки». Раніше на 
КПП «Ужгород» вилучалися 
документи ворожої розвід-
ки, а самі розвідники по-
трапляли під трибунал. На 
стенді «Війна в Афганістані» 
(1979–1989) виставлено фо-

Ручний комутатор та інші 
експонати музею управління СБУ
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тографії учасників бойових дій. Їхні спогади оприлюднено в книзі 
«Закарпатці у вирі Афганської війни». У чотирьох альбомах зібрані 
тематичні фотографії про будні та свята обласного управління від 
1992 р. донині. Третину співробітників становлять жінки. Окремо 
представлені фото закарпатських ліквідаторів аварії на Чорно-
бильській АЕС.

Змістовними є стенди «Повінь 1998 р., 2001 р.», «Розвід-
ка», «Контррозвідка», «Військова контррозвідка», «Контррозві-
дувальний захист економіки», «Захист національної державнос-
ті», «Боротьба з корупцією й організованою злочинністю», «А» 
(спецпідрозділ «Альфа»), «Досудове слідство», «Урядовий зв’язок». 
Пізнавальними є експозиції «Історичні та культурні цінності, ви-
лучені по кримінальних справах 1992–2002 років» і «Спортивні до-
сягнення». Серед експонатів – німецький кулемет, гвинтівки, піс-
толет-кулемет Шпагіна, телефони, рації, ручний комутатор.

4
 вул. Другетів –

 Меморіальний будинок-музей
 Федора Манайла

У коридорі експонуються перші роботи Федора Манай-
ла (1910–1978). Музей відкрито 9 лютого 1981 р., він має чотири 
кімнати. Художник народився у с. Іванівці (Мукачівський район) у 
сім’ї вчителів. У 1928–1934 рр. навчався у вищій художньо-промис-
ловій школі в Празі. У молодості Ф. Манайло займався своєрідним 
бізнесом: у селах на мило і сіль вимінював баклажки, вишиті орна-
менти, ікони, давні хрести, бисаги, череси, кептарики, що частково 
представлені в музеї.

Ранні роботи Манайла виконані аквареллю і вугіллям. Піс-
ля повернення з Праги він очолив ремісниче училище, а пізніше 
став одним із засновників етнографічного музею в Ужгороді. В екс-
позиційній кімнаті привертають увагу картини «Церква» (Покров-
ська в Ужгороді), «Собор» (греко-католицький в Ужгороді), «Дідо з 
онуком», «Хлопчик з ягнятком». Бачимо і казкові мотиви – «Силь-
ний Іванко». У майстерні стоять на своїх місцях ліжко, мольберт, 
стіл, стілець. Впадає у вічі полотно «Покоління бокорашів», на 
якому спиною до глядача зображено чотири покоління бокорашів: 

прадіда, діда, батька, сина. Картини «Мати-верховина» і «Скорбо-
та» принесли художнику світове визнання. Цікавий факт: нині спі-
ваки Закарпатського хору носять костюми за малюнками Манайла.

У вітальні примостилися кутовий диван, низькі полички 
бібліотечки, сервант, два крісла. Тут експонуються полотна «Зи-
мівля овець», «Пошта на полонину», «Обороги» та ін. У цій кімнаті 
Ф. Манайло консультував режисера С. Параджанова під час робо-
ти над фільмом світової слави «Тіні забутих предків».

Незвичайними експонатами є знамениті манайлівські 
диньки, де зберігали сипучі речовини, іграшки тощо. Техніка ви-
готовлення така: на маленькій живій диньці малювали орнамент, 
який коректували під час росту. Потім диньку зривали, впорскува-
ли формалін, підсушували. Вона дерев’яніла, орнамент залишався.

В останній експозиційній кімнаті багатим на деталі є по-
лотно «Інтер’єр гуцульської хати». У картині «Симфонія заводу» 
химерно переплетено труби. «Наше подвір’я» – відображення час-
тини проспекту Свободи в Ужгороді. Прикметно, що митець зво-
зив різні камені у свій сад і викладав мозаїки.

5
 пл. Жупанатська –

 Закарпатський обласний художній музей  
 ім. Й. Бокшая

Історія музею розпочинається у стінах Ужгородського замку. 
Із 1947 р. при Закарпатському краєзнавчому музеї він функціонував 
як картинна галерея з експонатами від XVІ ст. Згодом галерею пере-
несли в будинок жупанату. У музеї є два офорти Т. Шевченка – «Дари 
в Чигирині» (1844) і «Притча про виноградаря» (1958), найкраща ко-
лекція угорського мистецтва в Україні. Представлено закарпатський 
живопис, скульптуру, гончарні та ткані вироби.

Дуже добре запам’ятовується портрет австрійської прави-
тельки Марії Терезії невідомого художника. Її зображено з королів-
ськими регаліями, всю в чорному. Вона мала 16 дітей, з яких багато 
померло. Тому Марія Терезія майже не виходила з трауру. Приміт-
ним є «Портрет єпископа А. Бачинського» 1792 р. Франца Ліндера. 
Духовного сановника зображено в повний зріст зі скіпетром і тіа-
рою. Одним із найвизначніших митців другої половини ХІХ ст. є 
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засновник угорської реаліс-
тичної школи, уродженець 
Закарпаття – Мігай Мункачі. 
«Голова фарисея» – етюд до 
полотна «Христос перед Пи-
латом» 1880–1881 рр.

Експозицію україн-
ського мистецтва відкри-
ває творчість іконописців 
XVII–XVIII ст., зокрема Іллі 
Бродлаковича, що певний 
час творив у Мукачеві. Укра-
їнський геній Т. Шевченко 
(1814–1861) представлений 
офортами «Дари в Чигири-
ні», «Притча про виногра-
даря». За віртуозність воло-
діння графічною технікою 
його називали «українським 
Рембрандтом».

Окремий зал при-
свячений творчості Йосипа Бокшая. Експонується 11 картин. На 
особливу увагу заслуговують картини-панно «Святі землі Руської» 
та «Вчителі православної церкви» 1935 р. У залі А. Ерделі представ-
лено 20 картин. Музей гордиться пейзажами «Хатки біля річки», 
«Мюнхенський парк», «Ужгородський замок. Резиденція єписко-
па» тощо.

6
 вул. Капітульна –

 Закарпатський краєзнавчий музей
 ім. Т. Легоцького

Зазвичай розпочинають огляд з експозиції «Природа За-
карпаття», що розміщена на першому поверсі головного корпу-
су Ужгородського замку, займає 6 залів і вражає художніми ді-
орамами. Експонатом європейського значення відділу природи є 
скам’янілий кістяк риби (тунець), якому бл. 30 млн. років.

Експозиція «Археологія» розміщена у двох залах теж на 
першому поверсі. Центральне місце належить матеріалам найдав-
нішої в Україні стоянки первісних людей з околиць селища Короле-
во (Виноградівський район). Є діорама «Королевська стоянка». Вік 
кам’яних виробів із Королева сягає 1 млн. років.

Експозиція «З історії Ужгорода та Ужгородського замку» 
розмістилася у двох залах у північно-східній башті на другому по-
версі головного корпусу. У відділі «З історії Ужгородської духовної 
семінарії» чотири зали. Вражають сакральні розписи Фердинанда 
Видри 1857 р. Експонуються подаровані семінарії Марією Терезією 
кінська збруя та деталь карети. Виставка «Збірка ікон і старовин-
них книг XVI – початку XX ст.» міститься на другому поверсі го-
ловного корпусу. В експозиції «Закарпаття між двома світовими ві-
йнами» представлено фотокартки, друковані видання, документи, 
фотоапарати, кітелі чехословацького жандарма і поліцая.

Меморіальна кімната-музей президента Карпатської Украї-
ни Августина Волошина відкрита у березні 2002 р. у залах західно-
го крила другого поверху. Привертають увагу документи, вилучені 
під час арешту 15 травня 1945 р. у Празі, копія останнього прижит-
тєвого знімка А. Волошина у московській Лефортівській в’язниці 
тощо.

Непідробну цікавість викликає огляд експозиції «Холодна і 
вогнепальна зброя XVI – початку XX ст.» на другому поверсі у пів-

«Портрет єп. А. Бачинського». 
Франц Ліндер

Експозиція відділу природи. Діорама «Буковий ліс» 
(художники А. Кашшай, З. Шолтес)
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денно-західній вежі головного корпусу. Тут експонуються 60 зраз-
ків зброї від XVI до початку XX ст. Найширше представлена холод-
на зброя: ножі, кинджали, мечі, шпаги, списи, алебарди, сокири, 
булави, перначі та ін. Її доповнюють зразки захисного озброєння – 
кіраси, шоломи. З вогнепальної зброї показані рушниці, пістолети, 
карабіни, тромблони, а також порохівниці.

Насамкінець варто відвідати каземати, де експонуються 
макети Ужгородського замку ХІ, XVI, ХІХ ст., кімната тортур із 
знаряддями катувань.

7
 вул. Капітульна –

 Закарпатський музей народної
 архітектури і побуту

Музей відкрито 27 червня 1970 р. Зібрано зразки народної 
архітектури Закарпаття XVIII – початку ХХ ст. На двох експона-
тах зупинимося детальніше. Церква із с. Шелестово Мукачівсько-
го району. Збудована 1777 р. У 1927 р. її перевезли до Мукачева, 
а 1974 р. – до Ужгорода. У храмі поєднано два стилі: шатровий 
та барочний. Церква рублена з дубових брусів, покрита лемешем 
(ґонтом). Складається із двох прямокутних зрубів – малого, де ві-
втарне приміщення, більшого – нава і бабинець. Триподільність на 
вівтар, наву, бабинець виражена в екстер’єрі, що підкреслюється 
трьома вежами. Вежі над навою та вівтарем споруджені у вигля-
ді п’ятиступінчастих шатрів, які завершуються барочними ба-
нями і голівками. Іконостас оздоблений різьбленим орнаментом 
рослинного характеру. Він реконструйований під ікони з церкви 
с. Колочава-Горб Міжгірського району. Іконостас чотириярусний, 
змонтований з ікон XVII–XVIII ст. невідомих авторів.

Хата із с. Тибава Свалявського району. Збудована в кінці 
XVIII ст. Перевезена в музей 1967 р. Хата трикамерна, стіни зі сме-
рекових кругляків, обмазані тонким шаром кольорової глини. Дах 
чотирисхилий, покритий соломою, стеля зроблена з дощок, трима-
ється на вінцях і сволоках, долівка глинобитна. Піч у житловій кім-
наті служила для опалення, приготування їжі, випікання хліба. В 
інтер’єрі кімнати є різьблений стіл, тесані лави, мисник, ложечник, 
сусіки-скрині, гелетки. Хата є унікальним експонатом, бо в ній, за 

припущеннями дослідників, у 1802 р. народився автор першої іс-
торії Болгарії Юрій Венелін-Гуца.

8
 пл. Народна –

 Археологічний музей ім. Е. Балагурі, 
 Музей історії університету

Огляд розпочнемо з експозиції «Кам’яний вік Закарпаття». 
Найцікавішим експонатом є зуб мамонта вагою 4,2 кг, віком близь-
ко 30 тис. років, знайдений біля с. Руське Мукачівського району. 
Заслуговує уваги неолітичний посуд. В експозиції «Епоха міді-
бронзи Закарпаття» є дві вази-урни XIV–XII ст. до н. е. із с. Дяко-
во (Неветленфолу) Виноградівського району, посуд (ваза, миски, 
черпаки), зброя, знаряддя праці, прикраси, побутові речі пізньої 
бронзи (XIV–XII ст. до н. е.).

В експозиції «Епоха гальштату і латенська культура Закар-
паття» представлено вази, миски, глечики ІІІ–І ст. до н. е., кельтські 
прикраси ІІ ст. до н. е. Серед кераміки VII–IV ст. до н. е. інтерес 
викликає графітова сітула, знайдена в опідумі на г. Галіш-Ловачка 
на околиці Мукачева. «Дакійські старожитності Закарпаття» – екс-
позиція знахідок І ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. з городища в с. Мала Ко-
паня Виноградівського району. Виставлено ліпний кухонний по-

Фрагмент експозиції археологічного музею
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суд: конічні чашки, друшляк, горщики, кубки, покришки, кухоль. 
Експонуються різні прясельця, що свідчать про заняття ткацтвом, 
кам’яні гладилки для шкіри, великі корчаги, металеві штирі, соки-
ри. Можна ознайомитися з прикрасами і предметами одягу: застіб-
ками, підвісками, браслетами, кільцями тощо. Реконструйовано 
кремаційне поховання І ст. до н. е. (ур. Челлениця, с. Мала Копаня).

Наступна експозиція називається «Закарпаття в пізньо-
римський час (II–IV ст.)». Одразу привертають увагу два піфоси: 
ІІ  ст. н. е. висотою 83 см (с. Іза Хустського району) та III–IV ст. 
(с.  Лужанка Берегівського району). В експозиції «Старожитнос-
ті Закарпаття V–XII ст. н. е.» представлено кружальну посудину 
V ст. н. е. і кераміку VIII–IX ст. Є знахідки, виявлені під час роз-
копок могильника Х ст. у с. Чома Берегівського району: прикраси, 
наконечники, збруя, ніж, кресало. Сокира ХІ–ХІІ ст. н. е. знайдена 
в згаданому урочищі Челлениця. В експозиції «Замки Закарпат-
тя» представлено посуд XVI–XVII ст., бронзову статуетку коваля 
(с. Береги Берегівського району), кахлі.

У сусідньому залі розмістився музей історії УжНУ, де ви-
ставлені подяки, дипломи, кубки, альбоми, фотографії, медалі. 
Окрему експозицію присвячено хору викладачів. Представлено 
міжнародну співпрацю університету і наукове приладдя: оптичне 
обладнання, мікроскопи, підзорні труби, спектроскопи.

9  вул. Кошицька –
 «Галерея Ілька»

Відкрито 16 березня 2013 р. У галереї можна побачити кла-
сичний живопис, сучасне мистецтво, інсталяції, побувати на му-
зичних концертах та історико-просвітніх акціях. У галереї періо-
дично експонується майже сто робіт художника Івана Ілька (нар. 
1938 р.), починаючи від 1959 р. Багато з них присвячено традицій-
ному весіллю у рідному селі художника – Дулові Тячівського райо-
ну, де зображено зустріч молодих, танець молодої, обряди «гуски» 
і «латканя». Милують зір картини «Ранок у с. Річка», «Ярина (вес-
на)», «Рушники і квіти», «Вечірня молитва», «Місток».
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. З ким пов’язані джерела музейної справи на Закарпатті?
2. Хто очолював музейно-бібліотечну комісію товариства «Про-

світа» в міжвоєнному Ужгороді?
3. Коли в Ужгороді виникло «Краєве музейне товариство», що 

мало приміщення в колишньому жупанаті?
4. Які експозиції розміщені нині в стінах Ужгородського замку?
5. Коли Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая 

переїхав у будівлю жупанату?
6. В якому році Закарпатському обласному художньому музею 

присвоєно ім’я Йосипа Бокшая?
7. Скільки експонатів налічують нині фонди Закарпатського об-

ласного художнього музею ім. Й. Бокшая?
8. Яка установа раніше називалася Народний музей Закарпат-

ської України?
9. Де зберігається нумізматична колекція з понад 12 тис. оди-

ниць грошових знаків?
10. Де в Ужгороді зберігаються Королевське Євангеліє 1401 р., 

Біблія Руська 1519 р. Франциска Скорини, Острозька Біблія 
1581 р. Івана Федорова?

11. Коли відкрито скансен в Ужгороді?
12. Звідки запозичено ідею для музею просто неба в Ужгороді?
13. Яка площа музею просто неба в Ужгороді?
14. Що можете сказати про число і вік пам’яток народної архітек-

тури, що в ужгородському скансені?

15. До якого стилю належить знаменитий храм із Шелестова?
16. Як називається замкнутий двір, характерний у забудові гу-

цульської садиби XVII-XVIII ст.?
17. Що таке «мірка», «півмірка», «четвертівка», «вайтакув»?
18. Які знаєте меморіальні будинки-музеї в Ужгороді?
19. Вкажіть загальну площу Ужгородського замку.
20. Назвіть чисельність експонатів Закарпатського краєзнавчого 

музею ім. Т. Легоцького.
21. Де представлена одна з найбільших музейних експозицій на 

Закарпатті?
22. Де нині встановлена скульптура «Геракл і лернейська гідра», 

відлита в 1842 р.?
23. Який храм Ужгорода служив родинною усипальнею Другетів?
24. В якому музеї Ужгорода є експозиція середньовічних тортур?
25. Скільки років Другети володіли Ужгородським замком?
26. Розкажіть сюжет легенди про Білу Діву.
27. Хто передав Ужгородський замок Мукачівській греко-като-

лицькій єпархії?
28. Чому переобладнали один з найбільших залів Ужгородського 

замку – рицарський?
29. Хто розписав каплицю Ужгородського замку?
30. Де представлено діораму Королевської стоянки первісних людей?
31. Хто редагував газети «Наука» і «Свобода», представлені в екс-

позиції Закарпатського краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького?
32. Назвіть одну з найдавніших робіт колекції Закарпатського об-

ласного художнього музею ім. Й. Бокшая.
33. Хто автор «Портрета єпископа А. Бачинського», що збе-

рігається в Закарпатському обласному художньому музеї 
ім. Й. Бокшая?

34. Хто такий Мігай Мункачі?
35. Зазначте авторство картин «Одеса вночі» та «Буря», що збе-

рігаються в Закарпатському обласному художньому музеї 
ім. Й. Бокшая.
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36. Чи зберігаються в Закарпатському обласному художньому му-
зеї ім. Й. Бокшая живописні та графічні роботи Т. Шевченка?

37. Хто написав офорти «Дари в Чигирині» та «Притча про ви-
ноградаря», що в експозиції Закарпатського обласного худож-
нього музею ім. Й. Бокшая?

38. Що відомо про «Портрет І. Франка» з фондів Закарпатського 
обласного художнього музею ім. Й. Бокшая?

39. Творчості яких художників присвячені зали в Закарпатсько-
му обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая?

40. Який художник у молодості у селах Закарпаття на мило і сіль 
вимінював вишиті орнаменти, ікони, давні хрести тощо?

41. З якого приводу Ф. Манайло консультував режисера С. Пара-
джанова?

42. Назвіть закарпатських художників, які навчалися в Буда-
пештській академії образотворчих мистецтв.

43. Документи з якого часу зберігаються в Державному архіві За-
карпатської області?

44. Скільки одиниць зберігання в Державному архіві Закарпат-
ської області?

45. Яку в Ужгороді установу відвідує щороку 15 тис. осіб?
46. Картини якого ужгородського художника сподобалися коро-

лю Італії Віктору-Емануїлу ІІІ?
47. Хто з відомих художників був начальником Ужгородського 

міського відділу міліції?
48. Що можна побачити в музеї управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області?
49. Які масштаби політичної реабілітації на Закарпатті, що за-

свідчують фонди архіву управління Служби безпеки України 
в Закарпатській області?

50. В якому музеї Ужгорода зберігається зуб мамонта вагою 4,2 кг, 
віком близько 30 тис. років?

51. Де представлена експозиція знахідок І ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. з 
городища в с. Мала Копаня Виноградівського району?

52. Прізвищем якого художника названо галерею в Ужгороді?
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Розділ V

Міжнародні
зв’язки

5.1. Ужгород геополітичний
Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

пл. Ш. Петефі

пл. А. Бачинського

пл. Жупанатська

пл. Народна

вул. Собранецька

За основні точки екскурсійної ходи взято історико-куль-
турні об’єкти, що є знаковими у міжнародно-політичному жит-
ті міста протягом останнього століття. Адже у резиденції греко-
католицького єпископа квартирували представники Антанти. 
У жупанаті, де нині Закарпатський обласний художній музей 
ім. Й. Бокшая, ухвалили рішення про входження краю до складу 
Чехо словаччини, пам’ятник президенту-засновнику якої потім 
стояв на Масариковій площі (нині пл. Ш. Петефі) упродовж деся-
тиліття. Далі – пл. Народна з прилеглили будівлями, де працювали 
ліквідатори Угорської революції 1956 р., а пізніше до учасників мі-
тингу промовляли радянський та угорський лідери Микита Хру-
щов та Янош Кадар. Варто згадати аеропорт і вулицю Собранецьку 
у контексті придушення «Празької весни», міждержавних стосун-
ків СРСР і ЧССР, геополітичних наслідків Другої світової війни. 
Після здобуття Україною незалежності Ужгород стає важливим 
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дипломатичним осередком, роль якого підсилена вступом сусідніх 
країн у НАТО та ЄС.

1
 пл. Театральна –

 місце зупинки – біля міні-скульптури 
 Миколайчика

Завдяки природно-географічному положенню Ужгород за-
вжди перебував у центрі доленосних подій, що відбувалися в єв-
ропейських державах, до яких входило чи з якими межувало тепе-
рішнє Закарпаття. Нині місто лежить на українсько-словацькому 
державному кордоні. За даними картографічного сервісу «Google 
Maps», найменша відстань автошляхом від Ужгорода до столиці – 
м. Київ – 797 км. До столиць 9 країн ближче: Будапешт – 330 км, 
Варшава – 516 км, Братислава – 518 км, Відень – 592 км, Белград – 
616 км, Загреб – 694 км, Прага – 736 км, Бухарест – 763 км, Кишинів 
– 764 км.

В Ужгорода 18 міст-побратимів із 12 країн, які розташовані 
на двох континентах – в Європі та Північній Америці. Угоди про 
співпрацю з ними підписано, починаючи з 1991 р. Ідеться про ко-
мунальний центр Горсенс (Данія), окружне місто Дармштадт (Ні-
меччина), повітові міста Кросно та Ярослав (Польща), обласний 
центр Орел (Росія), повітове місто Сату-Маре (Румунія), крайовий 
центр Кошице й окружне місто Михайлівці (Словаччина), окруж-

не місто Корвалліс (США), крайові центри Бекешчаба, Ніредьгаза, 
Сомбатгей, окружне місто Шарошпатак (Угорщина), провінційний 
центр Каяані (Фінляндія), місто Трогір (Хорватія), крайовий центр 
Їглава й окружне місто Ческа-Ліпа (Чехія), центр громади (райо-
ну) Ульцинь (Чорногорія). Переважно їхнє населення менше, ніж 
Ужгорода, або йому дорівнює (Ніредьгаза, Сату-Маре) чи переви-
щує (Дарм штадт, Кошице, Орел).

Ужгород має культурні точки перетину з іншими країнами, 
що теж знаходяться на різних континентах. Наприклад, у Закар-
патському краєзнавчому музеї зберігається середньовічна пам’ятка 
– Біблія білоруського першодрукаря і просвітителя Франциска 
Скорини, видана 1519 р. в Празі. Закарпатська обласна філармонія 
міститься у приміщенні колишньої синагоги 1904 р. неомавритан-
ського стилю з візантійськими й арабо-марокканськими мотива-
ми. Десятиліттями міські вулиці прикрашає японська виш ня (саку-
ра) – наскрізний символ культурної спадщини «Країни, де сходить 
сонце». Від 2001 р. проходять фестивалі «Квітне сакура над Ужем». 
Танкер «Ужгород» (довжина 150 м, вантажомісткість 11 тис. тонн) 
у складі Чорноморського і Новоросійського пароплавств протягом 
експлуатаційного часу (1958–1980) побував у десятках портів у різ-
них куточках світу. 1962 р. моряки на чолі з капітаном Михайлом 
Катуніним вперше відвідали місто, що дало назву їхньому судну, 
яке збудували херсонські корабели. Через Ужгород у 1966 р. про-
кладено газопровід СРСР–Чехословаччина, а у 1984 р. – Уренгой–
Помари–Ужгород.

2  пл. Ш. Петефі –
 біля пам’ятника

Після розпаду Австро-Угорської монархії та завершення 
Першої світової війни угорські війська контролювали Ужгород до 
11 січня 1919 р. Популярний серед угорської громади міста офіцер 
66-го полку надпоручник Бобко перед евакуацією просив знайомих 
переказати «руським попам» ‒ греко-католицьким священикам: 
«Я отримав наказ залишити Ужгород. Але я вернуся! Пам’ятайте, 
зрадники! Будуть шибениці!» (див.: Штефан А. За правду і волю. 
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Спомини і дещо з історії Карпатської України. – Торонто, 1973. 
– С.  235-237). 12 січня у місто ввійшли чехословацькі легіонери. 
Двома місяцями пізніше, надвечір 7 березня, під час руху колони 
у середмісті (на пл. Корятовича) вояки вбили 35-літнього угорця 
за образливі вигуки проти президента Т. Масарика, котрому якраз 
того дня виповнилося 69 років. Демаркаційна лінія між чехами й 
угорцями пролягла містом дивними вигинами. Мала станція (за-
лізнична зупинка майже під замком), парк («Водош керт»), хати за 
рампою при «Червоній корчмі» в напрямку до с. Дравці належа-
ли до угорської зони, а Велика станція (залізничний вокзал) ‒ до 
чеської. Для переходу з Ужгорода до Дравців і руху поїздом до Му-
качева чи Севлюша (Виноградова) поліція давала спеціальний до-
звільний документ.

На Масариковій площі (нині Ш. Петефі) у 1928–1938 рр. 
стояв пам’ятник Томашу Масарику (обличчям і на прямій лінії до 
Пішохідного моста, не по центру скверу і не на місці нинішньо-
го пам’ятника Ш. Петефі, а ближче до огорожі в напрямку будівлі 
міського управління праці та соціального захисту). Автор – 25-літ-
ня скульпторка Олена Мондич (1902–1975), дружина уродженця 
с. Нанково (Хустський район). Бюст її роботи письменнику Євгену 

Фенцику встановили в цен-
трі Ужгорода у 1926 р. Т. Ма-
сарик протягом п’яти днів 
позував О. Мондич у замку в 
Ланах, літній президентській 
резиденції за 40 км західніше 
Праги. Це зафіксовано на од-
ній з фотографій 1927 р.

Такого великого 
монумента (заввишки 7 м 
із постаментом) ще не ви-
готовляла жодна жінка. 
Його урочисто відкрили в 
Ужгороді 28 жовтня 1928 р., 
з нагоди 10-ї річниці Чехо-
словацької Республіки. Коли 
частина Підкарпатської Русі 
у листопаді 1938 р. відійшла 
Угорщині, пам’ятник демонтували і перевстановили на площі у 
м. Граніце (Оломоуцький край, Чехія). Звідти у 1974-му його зняли 
на переплавку.

Томаш Масарик навідав Ужгород 22 вересня 1921 р. Від-
так чимало зробив для піднесення життєвого і культурного рівня 
краю. У його присутності у Празі 9 листопада 1922 р. відбулась 
прем’єра чеської німої стрічки «Коріатович: Чарівний перстень 
Карпат». У ній корифей українського театру Микола Садовський 
втілив образ Лаборця. На честь Т. Масарика в Ужгороді назвали 
школу, зведену 1932 р. (нині школа № 3).

Принагідно звернемо увагу на своєрідний геополітичний 
барометр – «Палац Фріда» – триповерховий будинок 1910 р., що на 
пл. Ш. Петефі. Від квітня 1944-го тут почергово розміщались ка-
ральні органи Угорщини, Німеччини, СРСР. Сама ж площа у XIX–
XX ст. часто змінювала назву – Торгова, Орлина, Лайоша Кошута, 
Томаша Масарика (у центрі скверу стояв його пам’ятник), знову 
Лайоша Кошута, Йосифа Сталіна (близько десяти років стояв його 
пам’ятник у повний зріст), Возз’єднання, Шандора Петефі. До речі, 
бронзовий пам’ятник видатному угорському поету відкрили 29 ве-
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ресня 1990 р. президент Угорщини Арпад Гьонц і голова Верховної 
Ради України Леонід Кравчук. Це п’ята копія твору Бейні Ференці. 
Інші, починаючи з 1960 р., встановлені в містах Дюла і Будапешт 
(Угорщина), Мілан (Італія), Кіто (Еквадор).

На Масариковій пл., 11 у міжвоєнний період успішно функ-
ціонував «Підкарпатський банк», який засновано у травні 1920 р. 
Його ідейні натхненники – Августин Волошин і Василь Такач, гре-
ко-католицький єпископ у Піттсбурзі (США) 1924–1948 рр. Втіли-
ти ідею в життя допомогли американські емігранти. У рік засну-
вання сума вкладів у банку сягала 2 млн. корун, у 1928-му – вже 
35 млн. Установа процвітала завдяки рекламі та співпраці з аме-
риканськими банками, через які заробітчани пересилали додому 
зароблені кошти.

3  пл. А. Бачинського –
 біля кафедрального собору

У резиденції греко-католицького єпископа у 1919–1923 рр. 
ночували чи квартирували представники Антанти – французькі 
генерали. У червні-грудні 1919 р. краєм управляли чехословаць-
кі військові. Військову диктатуру очолив командувач військами 
у Східній Словаччині та Підкарпатській Русі французький ди-

візійний генерал Едмонд Еннок (1860-1933). Необхідність тако-
го спеціального режиму пояснювали загрозою з боку Угорської 
радянської республіки, що існувала із 21 березня до 1 серпня 
1919  р. Військовому керівництву підпорядковувалося цивільне 
управління. Після Е. Еннока воєначальниками регіону й одно-
часно командирами 12-ї чехословацької дивізії були французькі  
бригадні генерали: Марі-Костянтин-Робер Парі (1868–1953) у  
грудні 1919 – жовтні 1922 рр. та Паскаль Кастелла (1873–1963) у 
жовтні 1922  –  вересні 1925 рр. Наступні шість років цю посаду 
вже обіймав чех Лев Прхала (1892–1963), спочатку в чині бригад-
ного генерала, а від травня 1928-го - дивізійного.

На початку чехословацької доби (до 1927 р.) статус крайо-
вої столиці від Ужгорода прагнуло забрати Мукачево. В обох міс-
тах відбулися тематичні демонстрації. Мукачево мало вигідніше 
положення з огляду на географічну конфігурацію краю, було його 
торговельним центром, але місту бракувало інфраструктури. Ста-
ном на 1920 р. у Мукачеві жило 20 тис. осіб, в Ужгороді трохи біль-
ше – 21 тис. Циркулював анекдот, що вирішальний аргумент навів 
представник Антанти, французький генерал Парі, мовляв, номери 
в ужгородській «Коруні» кращі, ніж у мукачівській «Зірці». Сам же 
генерал із сім’єю проживав у найкращих кімнатах резиденції гре-
ко-католицького єпископа.

Неподалік бачимо примітний артефакт. Улітку 2015 р. в 
Україні відзначали Дні французької культури. Скульптор Михайло 
Колодко подарував Ужгороду найменшу копію Ейфелевої вежі. Її 
висота лише 16 см, а важить бл. 1 кг бронзи. Встановлена на остан-
ньому старому ліхтарі Ужгорода.

4  пл. Жупанатська –
 біля аркового входу до художнього музею

Закарпатську область називають єдиною областю колиш-
нього СРСР, якою коли-небудь правив американець (див.: Rail E. 
In Ukraine, churches with a distinctive allure // The New York Times. 
– 2011. – 15 July). У листопаді 1918 р. 67% карпаторуських пара-
фіян Сполучених Штатів висловилися за входження рідного краю 
до Чехословаччини. Вихідців із Закарпаття проживало в Північній 
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Америці тоді стільки, як на батьківщині. Не випадково 5 травня 
1920 р. президент Томаш Масарик призначив громадянина США 
Григорія Жатковича першим губернатором краю.

Чехословацький адміністративний апарат на Закарпатті за-
працював задовго до Сен-Жерменського мирного договору від 10 
вересня 1919 р., яким визначено статус регіону. До травня 1919-го 
більшу частину краю окупувала 3-тя чехословацька дивізія генера-
ла Е. Еннока, а на Паризькій конференції, що розпочалася 18 січня 
1919 р., надані міжнародні гарантії щодо його входження до Чехо-
словачини. Напередодні таку перспективу схвалили Американська 
руська народна рада (голова Микола Чопей) 12 листопада 1918 р. у 
м. Скрентон, штат Пенсильванія, а потім і Центральна руська на-
родна рада (голова Августин Волошин) 8 травня 1919 р. в Ужго-
роді. Остання провела своє засідання у жупанаті (нинішньому ху-
дожньому музеї).

1 липня 1919 р. Г. Жаткович надав президенту Т. Масари-
ку пропозиції під назвою «Основи організації», в яких губернатор 
визначався головною фігурою управління краєм. Жаткович отри-
мав «Попередній адміністративний план» від міністра внутрішніх 
справ А. Швегли. 29 липня 1919 р. в Празі Т. Масарик, А. Швегла, 
Г. Жаткович визначили п’ятичленну Автономну раду (Директорію) 
допоміжним органом для військового диктатора Е. Еннока. Голо-
вою Директорії призначено Григорія Жатковича, керівником ци-
вільного управління та урядовим комісаром при військовому дик-
таторі ‒ Яна Брейху.

Задля цього уклали й урочисто проголосили в Ужгороді 
16 листопада 1919 р. Генеральний Статут, що мав діяти до ухва-
лення конституції Підкарпатської Русі як автономії. Прагнення 
Жатковича негайно отримати автономний статус не знайшли 
підтримки чехословацької влади і призвели до його відставки. 
За переписом населення 1921 р. на Підкарпатській Русі прожи-
вало 598 тис. осіб, або 4,4% усіх громадян Чехословацької Рес-
публіки (13,4 млн. осіб). Після скасування військової диктатури 
на Підкарпатській Русі 9 січня 1922 р. Генеральний Статут утра-
тив чинність. Проте автономію краю надано лише через півтора 
десятиліття за результатами сумнозвісної «Мюнхенської угоди» 
30 вересня 1938 р.

Офіційна Прага до-
бре опікувалася краєм. Сюди 
часто навідувалися високо-
посадовці. Збереглося фото, 
на якому виголошує промову 
міністр закордонних справ 
Чехословаччини Едвард Бе-
неш в Ужгороді на балконі 
урядової будівлі (тепер ху-
дожній музей ім. Й. Бокшая) 
8 травня 1934 р. Праворуч 
від нього стояв губернатор і 
земський президент Підкар-
патської Русі Антонін Розси-
пал, ліворуч – староста міста 
Костянтин Грабар.

Через три роки Е. Бе-
неш, уже як президент Че-
хословаччини, відкрив най-
більший міст Ужгорода – Великий залізобетонний – завдовжки 
140 м (нині міст Т. Масарика).

Неподалік жупанату діяв готель «Берчені», де тепер «Чер-
вена ружа». Тут у 1922 р. гросмейстер Олександр Альохін (1892–
1946), четвертий чемпіон світу з шахів (1927–1935, 1937–1946), 
провів сеанс одночасної гри із 31 аматором. Альохін 25 партій ви-
грав, 4 завершив унічию, а 2 програв.

5  пл. Народна –
 перед будівлею обласної влади

Бачимо чехословацький квартал – Малий Галагов із до-
мінантою – конструктивістською будівлею Земського правління 
1936  р. значних розмірів: довжина – 94 м, 6 поверхів, 13 вхідних 
дверей, 2 внутрішні дворики і ліфти. Сьогодні тут обласна держав-
на адміністрація та обласна рада. Неподалік у 1928 р. започаткова-
но Липову алею – пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого 
значення, що має довжину 2,2 км і прикрашає правий берег р. Уж. 
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Майже 300 лип шести видів, зокрема інтродуковані – американ-
ська, канадська, кримська і широколиста, висаджені у два ряди. 
Це привабливе місце відпочинку і прогулянок для ужгородців і 
туристів. У світі подібних пам’яток небагато. Одна з них – буль-
вар «Унтер-ден-Лінден» («Під липами») у Берліні простягається на 
1,4 км, щоправда, ростуть там липи у чотири ряди.

Через місто пролягала оборонна «Лінія Томаша Масарика». 
У 1938 р. на прикордонній заставі «Ужгород» служило понад 1 тис. 
осіб – поліцейські, митники, прикордонники, військові. 2  листо-
пада 1938 р. за Віденським арбітражем Чехословаччина передала 
Угорщині частину Підкарпатської Русі, зокрема Ужгород. 10 лис-
топада автономний уряд Августина Волошина перебрався до 
м. Хуст. Над Ужгородським замком угорці підняли свій державний 
прапор і мадяризували топоніміку. Місто перейменували на Унґ-
вар, наб. Рошковича – на Стефана Горті, пл. Масарика – на Кошута 
тощо. Нинішню пл. Народну (первісно – Бескидова, на честь губер-
натора Підкарпатської Русі 1923–1933 рр. Антона Бескида) назива-
ли тоді пл. Міклоша Горті, регента Угорщини.

Цікаво, що чехословацькі легіонери 12 січня 1919 р. всту-
пили в Ужгород по Собранецькій вулиці (з північного заходу), 
угорські війська у 1938-му – по Минайській (з півдня), радянські 
підрозділи – по вул. Ю. Гагаріна (з південного сходу). Після пораз-
ки Карпатської України край включили до складу Угорщини як ре-
гентський комісаріат Підкарпаття з центром в Ужгороді. У 1941 р. 

до міста приєднали с. Радванку. 27 червня 1943 р. на пл. Другетів 
(нині В. Гренджі-Донського) урочисто відкрили пам’ятник Івану 
(Іоанну) Х Другету, котрий знесла радянська влада 1945 р.

Після чехословацької евакуації 1938 р. в Ужгороді жило 
22,6 тис. мешканців. У 1941 р. їх число зросло до 35,3 тис. Після 
відходу угорських урядовців у 1944 р. населення міста зменшилося 
удвічі – до 17,3 тис. осіб.

27 червня 1941 р. Угорщина вступила у німецько-радянську 
війну на боці Німеччини. Радянські війська взяли Ужгород 27 жов-
тня 1944 р., проте ще близько місяця місто залишалось у напів-
оточенні – до 20 листопада 1944 р. Німецькі військові появилися в 
Ужгороді навесні 1944 р. У гімназії з руською (українською) мовою 
навчання (тепер школа № 4) розташувався німецький госпіталь. 
Влітку 1945 р. гімназія перестала існувати, оскільки запровадили 
уніфіковану радянську шкільну систему. За «московським часом» 
Ужгород офіційно жив неповне півстоліття, від 5 листопада 1944-
го до 11 червня 1990 р., коли введено «київський час».

Місто навідували перші особи СРСР Микита Хрущов і Ле-
онід Брежнєв. У приміщенні, де нині обласна стоматологічна по-
ліклініка (наб. Незалежності, 8), був гостьовий будинок обласного 
виконавчого комітету. Тут зупинявся Микита Хрущов, коли вів 
перемовини з Яношом Кадаром. У листопаді 1961 р. Я. Кадар відві-
дав Закарпаття у супроводі М. Хрущова. Обабіч дороги від Чопа до 
Ужгорода їх зустрічали люди з квітами і гаслами. Перед тисячами 
закарпатців, які заповнили пл. В. Леніна (Народну) в Ужгороді, ви-
сокі гості виступили з балкона будинку обласної влади.

З радянським лідером у народі пов’язано появу асфальто-
ваної дороги з Ужгорода до «Хрущовської дачі», що в приміському 
урочищі Дубки (належить до с. Оноківці Ужгородського району). 
Л. Брежнєв між цими ж Дубками і селом Невицьке нібито зупинив 
літерний потяг «Москва ‒ Прага», щоби сказати своїй свиті: «Тут я 
воював!» Справді, він восени 1944 р. був начальником політичного 
відділу армії, що вступила у край.

Ужгород вважали важливим геополітичним перехрестям 
для країн соціалістичного табору. Під час придушення Угорської 
революції 1956 р. у місто привезли близько 900 угорських в’язнів, 
а танковий полк з Ужгорода захопив угорське місто Солнок, куди 
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3 листопада прибув з Москви тимчасовий уряд Яноша Кадара. Тоді 
в Ужгороді невідлучно працював другий секретар ЦК КПУ Мико-
ла Підгорний, котрий наступного 1957-го року очолив радянську 
Україну. У с. Коритняни під Ужгородом швидко звели потужну ра-
діостанцію, що транслювала передачі на Угорщину. Звідси Я. Ка-
дар закликав співвітчизників зупинити кровопролиття. Водночас 
37-літній працівник ужгородської торгівлі Петро Марченко, родом 
із с. Манченки Харківської області, позбувся волі на три роки за те, 
що 31 жовтня 1956 р. схвально відгукнувся про повстання угорців.

6  вул. Собранецька, 145 –
 біля входу до аеропорту

Для згортання лібералізації в Чехословаччині («Празької 
весни») СРСP вдався до «доктрини Брежнєва» – обмеження су-
веренітету держави соціалістичного табору. Ужгород нагадував 
прифронтову зону. Три доби місто було паралізоване, адже його 
вузенькі вулички не могли забезпечити швидкий рух військо-
вої техніки. Один із танків навіть протаранив будинок на почат-
ку вул.  Мукачівської. Нерідко багатокілометрові колони танків, 
бронетехніки і вантажівок тягнулися від початку вул. Радянської 
(нині Собранецька) далеко за лінією кордону. Загалом же вул. Со-
бранецька є найдовшою у місті, назва її походить від напрямку до 
м. Собранці у Словаччині.

20 серпня 1968 р. лідер СРСP Леонід Брежнєв особисто 
доручив керівнику Закарпаття Юрію Ільницькому із міркувань 
безпеки забрати в Ужгород сина і дружину діяча Компартії Чехо-
словаччини Василя Біляка, який служив противагою ініціаторам 
«Празької весни». Поряд з блокуванням інформаційних потоків з 
Чехословаччини КДБ цікавився тематикою розмов і листування 
жителів міста. Тому відомо, що робітниця Ужгородської пекарні 
Марія Фуско вважала: «Те, що відбувається в Чехословаччині – це 
вина росіян, це вони довели чехів». Студентка Ужгородського уні-
верситету Л. Боровик у листі батькам у м. Кам’янець-Подільський 
написала: «Не перебільшую, але паніка тут моторошна. У магази-
нах порожнеча, тобто сірників, солі, ковбаси немає».

Напередодні Олімпійських ігор у Москві 1980 р. в прикор-
донному Ужгороді угорські, чеські, українські будівельники звели 
готель «Інтурист-Закарпаття» (пл. Кирила і Мефодія, 5). Тоді ж, у 
1979-му, заклали фундамент заводу «Електродвигун» (вул. О. Блис-
тіва, 1) у рамках радянсько-чехословацької співпраці.

Значно раніше, у чехословацькому Ужгороді, з’явився ае-
ропорт. У 1924 р. «Чехословацькі авіалінії» виконували рейси  
Прага–Кошице і запропонували їх продовжити в Ужгород. Лето-
вище збудували на західній околиці, на громадському пасовищі в 
урочищі Червениця. Його 5 травня 1929 р. урочисто відкрили гу-
бернатор Антон Бескид, віце-губернатор Антонін Розсипал, ста-
роста міста Костянтин Грабар. Це скрупульозно відображено у 
чехословацькій кінохроніці. Літаки чехословацького виробництва 
«Aero A-23» здійснювали рейси до Кошице, Братислави, Праги, 
Брно. 25 травня 1940 р., після анексії краю Угорщиною, відкрили 
регулярний авіарейс Будапешт – Кошице – Ужгород.

Сучасний міжнародний аеропорт «Ужгород» унікальний 
тим, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний 
простір Словаччини (кордон за 100 м від торця злітно-посадкової 
смуги). Аеропорт має один термінал й одну злітно-посадкову смугу 
завдовжки 2038 м і шириною 40 м. У радянську пору, від почат-
ку 1960-х рр. тут базувалися також легкі багатоцільові вертольоти 
Мі-2. Їх використовували й у сільському господарстві для хімічної 
обробки угідь. Реконструкції злітно-посадкової смуги дозволили 
приймати у 1970-х рр. літаки усіх модифікацій вагою до 35 т, а у 
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1980-х – вагою до 61 т. У 1987 р. відкрито новий аеровокзал. Що-
річно з аеропорту відлітало до 140 тис. пасажирів.

Отож регулярне повітряне сполучення Ужгорода зі світом 
започатковане 1929 р. Доречно нагадати, що 1872 р. у місто прокла-
дено залізницю – із Чопа, а 1893 р. колії протягнули вже до Велико-
го Березного. Перший міський автобус з’явився 1921 р. і курсував 
від залізничного вокзалу до пл. Ф. Корятовича.

7  вул. Собранецька, 212 –
 біля пам’ятника «Україна – визволителям»

8 травня 1970 р. на радянсько-чехословацькому кордоні, 
тобто на окраїні Ужгорода, відкрили величний пам’ятник «Україна 
– визволителям» (скульптори батько й син Іван Зноба і Валентин 
Зноба). Зображено воїна з прапором у руках, який ступає на вер-
хівку ворожого дота і символізує «завершення звільнення доблес-
ною Радянською Армією всіх українських земель від фашистського 
іга» (Див.: Советское Закарпатье / Сост. В. Кандель, Л. Годованый. 

– Ужгород, 1983. – С. 219). Фігуру воїна (вага 19 т, висота 11 м) від-
лили з бронзи в Києві та доправили спеціальним автотранспортом. 
У 1970-1980-х рр. тут влаштовували Дні радянсько-чехословацької 
дружби, по суті Закарпатської області та спорідненого Східносло-
вацького краю. В ужгородського пам’ятника є побратим, що вста-
новлений за 1800 км на схід ‒ біля селища Мілове Луганської об-
ласті, де у грудні 1942 р. радянські війська вперше відбили частину 
української території.

Тривалий час Ужгород не мав об’їзної дороги, хоча ванта-
жопотік через нього в Угорщину і Чехословаччину й у зворотному 
напрямку збільшувався. Чехословацькі події 1968 р. прискорили 
втілення планів на будівництво шосе в обхід міста. 12-кілометро-
вий відрізок шляху від тоді с. Дравці до радянсько-чехословацько-
го кордону проклали у 1977-1979 рр. Через р. Уж звели транспорт-
ний залізобетонний міст Радванський (завдовжки 176 м, шириною 
15 м) і чотири шляхопроводи шириною 15 м: у мікр. Горяни над за-
лізничною колією (довжина 59 м) і вул. Дєндєші (80 м), над коліями 
станції Доманинці та транспортною розв’язкою з боку с. Оноківці 
(130 м), над вул. Доманинською (85 м).

Згідно з угодою між Україною й Македонією, у 2003 р. ма-
кедонці здійснили реконструкцію автошляху в обхід Ужгорода від 
мікр. Дравці до українсько-словацького кордону. Згодом, 20 жов-
тня 2005 р., відкрито Боздоський залізобетонний транспортний 
міст (довжина 133 м, ширина 26 м). Його будівництво розпочато 
ще 1987 р. і тривало з перервами. Мета – зв’язати угорський кордон 
зі словацьким на кільцевій дорозі краєм міста. Однак звести остан-
ній сегмент «ужгородського кільця» поки що не вдається.
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Маршрут екскурсії: 

пл. Театральна

Православна наб.

вул. І. Локоти

вул. Митна

вул. Собранецька

вул. М. Грушевського

1  пл. Театральна – 
 біля Пішохідного мосту

Закарпаття, зокре-
ма й Ужгород, – важлива 
транзитна і прикордонна 
зона. Нині це пов’язано із 
геополітичним положен-
ням краю – на кордоні з чо-
тирма державами (Словач-
чина, Угорщина, Польща, 
Румунія), що є унікальним 
перехрестям торговельних 
і етнокультурних шляхів. 
Після 1945 р., коли через 

Закарпаття пройшов західний державний кордон СРСР, це була 
стратегічно важлива територія для радянського керівництва.

Край возз’єднали з УРСР. Ця подія символічно увіковіч-
нена у вигляді монументального пам’ятника радянським воїнам 
1970 р. на нині українсько-словацькому кордоні. Автори скуль-
птури – батько Іван Степанович Зноба і його син Валентин. Вага 
пам’ятника 19 т, висота 11 м. До 1991 р. тут пролягав радянсько-че-
хословацький кордон, нині – кордон України з Європейським Со-
юзом. Таким він став зі вступом Угорщини, Словаччини, Польщі 
до ЄС у травні 2004 р., Румунії – у грудні 2007 р.

Як правове поняття, прикордонне співробітництво, 
тобто взаємодія на місцевому і регіональному рівні, з’явилося 
у 1980-х рр. У Мадриді 21 травня 1980 р. підписана Європей-
ська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво 
між територіальними громадами або органами влади. Україна 
приєдналася до неї 14 липня 1993 р. Однак така співпраця на 
Закарпатті розпочалася ще в 1950-х рр. з прикордонною Са-
болч–Сатмар–Березькою областю тоді Угорської Народної Рес-
публіки. 1972 р. підписано перший договір про прикордонний 
товарообіг – між Закарпатською облспоживспілкою і коопера-
торами Саболч–Сатмар–Березької області у м. Ніредьгаза.

У межах Закарпатської області нині функціонує 18 пунк-
тів пропуску через державний кордон. Загальна протяжність 
кордону з Польщею становить 33,4 км, зі Словаччиною – 98,5 км, 
з Угорщиною – 136,7 км, з Румунією – 205,4 км. Ужгород має 
вихід тільки до українсько-словацького кордону. Однак у місті 
зосереджені дипломатичні представництва й установи, що спе-
ціалізуються на транскордонному і міжрегіональному співро-
бітництві. Йдеться про Генеральне консульство Угорщини (від 
1992 р.), Генеральне консульство Словацької Республіки (2000), 
Почесне консульство Словацької Республіки (1996), Словацький 
візовий центр (2015), Почесне консульство Литви (2009), По-
чесне консульство Чеської Республіки (2014), Чеський візовий 
центр (2014), Польський візовий центр (2013). У місті працює 
управління Чопської митниці, Закарпатська торгово-промисло-
ва палата, Посольство миру тощо. У 2005 р. в Ужгороді заснова-
но Інститут транскордонного співробітництва, що займається 
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науковими дослідженнями. У 1998-2015 рр. діяв регіональний 
філіал Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України.

2  Православна наб. –
 угорське консульство

Угорщина стала пер-
шою із сусідніх держав, яка 
на договірно-правовій осно-
ві закріпила дружні відноси-
ни з незалежною Україною. 
1 грудня 1991 р. український 
народ проголосував за не-
залежність. Через два дні, 
3 грудня, між Україною та 
Угорщиною встановлені 

дипломатичні відносини, 6 грудня підписано Договір про осно-
ви добросусідства і співробітництва. 6 грудня 1991 р. відкрилося 
посольство Угорщини у Києві, а 26 березня 1992 р. в Будапешті – 
посольство України. В Ужгороді 1991 р. запрацювало консульство 
Угорщини. У 1992 р. установа підвищена до рангу Генерального 
консульства зі сферою діяльності у Закарпатській, Львівській, Іва-
но-Франківській, Чернівецькій областях. Пізніше, у жовтні 2002 р., 
бюро Генерального консульства Угорщини з’явилося у м. Берегово. 
Інтенсивність двосторонніх відносин зумовлена тим, що в Укра-
їні є численна угорська національна меншина (156,6 тис. осіб). 
На Закарпатті проживає понад 95% від усіх угорців України, або 
151,5 тис. осіб.

Важливий досвід набуто, починаючи з весни 1989 р., коли 
ще радянська Україна запровадила спрощений перехід громадян 
через державний кордон з Угорщиною. Майже через два десятиліт-
тя, 11 січня 2008 р. укладена угода між Україною та Угорщиною про 
місцевий прикордонний рух у межах 50-кілометрової зони.

У лютому 1993 р. заснована міжрегіональна асоціація «Кар-
патський Єврорегіон». В його орбіту увійшло 22 адміністративні 
одиниці України, Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії. Цей 

спільний консультативний та координаційний орган діє відповід-
но до положень Європейської рамкової конвенції з прикордонного 
співробітництва.

Через Закарпаття проходить п’ятий транспортний коридор 
Трієст–Любляна–Будапешт–Київ і перетинається з відгалужен-
нями міждержавного транспортного коридору Балтійське море – 
Чорне море (Гданськ–Одеса). Загальна протяжність п’ятого кори-
дору – 1595 км. По ньому проходить близько 40% вантажопотоків, 
які перетинають західний кордон України.

3  вул. І. Локоти –
 словацьке консульство

Українсько-словацькі міждержавні відносини започатко-
вано 1 січня 1993 р., коли на політичній карті світу з’явилася нова 
держава – Словацька Республіка. Україна була однією з перших 
держав світу, яка визнала незалежність Словаччини.

Широкі можливості для всебiчного взаємовигідного 
спiвробітництва мiж Україною i Словацькою Республiкою зу-
мовлені спільним кордоном, глибокими зв’язками двох народів, 
вiдсутнiстю взаємних територіальних претензій, iснуванням чис-
ленної української національної меншини в Словаччинi та сло-
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вацької в Україні. Згідно з переписом населення 2001 р., на Закар-
патті проживало 5,6 тис. словаків, найбільше – в Ужгороді (2,5 тис.) 
та Ужгородському районі (1,2 тис.).

Основою прикордонної співпраці України і Словаччини 
були дружні зв’язки споріднених адміністративно-територіальних 
одиниць, міст-побратимів. Спочатку в прикордонному Ужгороді 
відкрито Почесне консульство (1996 р.), а у 2000 р. – Генеральне кон-
сульство Словацької Республіки. Від 30 травня 2008 р. із Словаччи-
ною діє 30-кілометрова зона місцевого прикордонного руху.

4  вул. Митна

Сама назва вулиці говорить про її колишній статус митно-
го пункту. Ще у 1870 р. на околицях Ужгорода встановили заста-
ви, де з приїжджих брали мито. На ці гроші замощували вулиці та 
проводили меліоративні роботи. Одна з таких застав була на місці, 
де нині вул. Митна (її тоді ще не було). Неподалік, у районі вул. 
Загорської, жили болгари, які займалися городництвом. Городи 
розкинулися поза містом. Болгари везли городину на продаж до 
міста через митницю – поблизу перетину нинішніх вулиць Мит-
ної та Собранецької, де до початку ХХ ст. проходила міська межа. 
Поперек дороги стояв шлагбаум. Щоб не об’їжджали митницю, 
довкіл огородили дерев’яним частоколом. Біля шлагбаума стояла 
караульна хатинка, де постійно перебував митник. На її місці на 
вул. Митній 1926 р. збудували велике приміщення – Митний дім.

5  вул. Собранецька –
 управління митниці

Трохи далі від першого митного посту, на вул. Собранець-
кій міститься управління Чопської митниці. Створена вона у вересні 
1945 р. У січні 1946 р. Чопській митниці підпорядкували чотири мит-
ні пости: «Мукачево», «Страж», «Тересва», «Чорний Ардов». У 1966 р. 
створили Ужгородський митний пост. 1987 р. митниця вперше вигра-
ла соціалістичне змагання серед митниць СРСР. Навесні 1989 р. Ка-

бінет міністрів УРСР схвалив 
постанову про спрощений пе-
рехід громадян через держав-
ний кордон. З’явилися митні 
пости «Лужанка», «Косино», 
«Дзвінкове».

Після 1991 р. Чопська 
митниця стала основою роз-
будови митної служби Украї-
ни і забезпечувала кадровим 
потенціалом новостворені 
митниці. У грудні 1994 р. 
управління митницею пере-
містилося у будівлю колишньої туристичної бази «Горизонт» на 
вул. Собранецькій. Нині у зоні діяльності митної установи функ-
ціонує 18 пунктів пропуску через державний кордон. Із них на кор-
доні зі Словаччиною і Румунією діє по 5 пунктів, з Угорщиною – 7, 
один повітряний – аеропорт «Ужгород».

6  вул. М. Грушевського –
 Закарпатська торгово-промислова палата

Ця палата бере свій початок від колишнього Бюро товар-
них експертиз, створеного 1964 р. У 1995 р. вона отримала сучасну 
назву. Палата сприяє співпраці закарпатських підприємств з ді-
ловими колами зарубіжжя. Вона тісно взаємодіє з такими ж уста-
новами у м. Кросно, Жешув (Польща), Кошице, Лученець, Жиліна 
(Словаччина), Будапешт, Бекешчаба, Дебрецен, Мішкольц, Ніредь-
газа (Угорщина), Бая-Маре, 
Сату-Маре, Орадеа (Руму-
нія), Брест (Білорусь), Осієк 
(Хорватія). Одним із засобів 
спілкування з партнерами 
торгово-промислової палати 
є видання інформаційно-ре-
кламного бюлетеня «Діло-
вий вісник».
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Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

наб. Незалежності

пл. Ш. Петефі

просп. Свободи

вул. І. Франка

пл. Поп-арту

пл. Жупанатська

1
 пл. Театральна –

 біля міні-скульптури Миколайчика
 поряд із Пішохідним мостом

Здавен Ужгород слугує українським плацдармом на шляху 
як в Європу, так і в Америку. Засвідчують це і культурні маркери. 
Із містом пов’язані американські сторінки минулого: і маловідо-
мі, й ті, що непомітно вкорінились у повсякдення ужгородців, як, 
приміром, представники флористичної екзотики – ліріодендрони 
(тюльпанне дерево). Ці високі дерева з розкішною кроною зосере-
джені в старому місті, а завезені з Північної Америки та інтроду-
ковані 1900 р.

Що вже казати про заробітчанські одіссеї чи вплив масо-
вої культури – кіно, музика, одяг, їжа і т. п. У сотень ужгородців 
особисті спомини про візити на американський континент, багато 

американців щороку гостюють у місті над Ужем. Від початку 1990-х 
побратимом Ужгорода є Корвалліс (штат Орегон). Обидва міста 
відрізняються статусом (Ужгород – обласний центр, а Корвалліс 
– окружний), населенням (Ужгород удвічі більший), проте дуже 
схожі за природно-географічним положенням, утілюють спільні 
проекти у соціальній та освітній сферах.

Перша тематична екскурсія «Ужгород американський» 
відбулася у неділю 20 листопада 2016 р. і була присвячена студен-
там-американістам історичного факультету Ужгородського уні-
верситету. Як і зазвичай відкриті екскурсії, розпочалася о 14.00 
(за київським, а не вашингтонським часом) на пл. Театральній 
біля міні-скульптури Миколайчика, що неподалік міні-корабля 
«Карпатія» та навпроти, через міст, міні-статуї Свободи, або 
«Ужгородської Свободки». Особливістю екскурсії стало те, що 
вона проходила напередодні великого державного свята США, 
яке щорічно відзначають у четвертий четвер листопада (наразі 
24-го числа).

У День подяки (Thanksgiving Day) славлять Бога за жнива 
й одержані блага. Вперше його відзначили у Плімутській колонії 
1621 р. після голодної зими. Колоністи вижили завдяки допомо-
зі індіанців, тому влаштували для себе й них триденні молебні 
та бенкет. Уперше офіційно День подяки святкували за прези-
дента Дж. Вашингтона 26 листопада 1789 р. У 1863-му президент 
А. Лінкольн оголосив його державним і вихідним. Передовсім це 
сімейне свято з традиційним обідом. Обов’язковими стравами є 
фарширований індик з журавлиновим варенням і солодкий пи-
ріг з гарбузовою начинкою. Від 1957 р. День подяки – держав-
не свято й вихідний у Канаді, але припадає на другий понеділок 
жовтня.

2  пл. Театральна –
 міні-скульптура корабля «Карпатія»

Неподалік Миколайчика на парапеті бачимо бронзовий 
кораблик «Карпатія» авторства Михайла Колодка. Встановлений 
у століття наймасштабнішої з морських катастроф, що трапилася 
біля берегів Північної Америки. У ніч на 15 квітня 1912 р. найбіль-
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ше пасажирське судно сві-
ту – британський пароплав 
«Титанік» (269 м у довжи-
ну і 28 м у ширину) за добу 
до очікуваного прибуття в 
Нью-Йорк зіткнувся з ай-
сбергом і затонув на 600 км 
південніше острова Ньюфа-
ундленд. На борту було 2224 
особи, з яких 1514 загинуло. 
710 осіб урятував британ-
ський корабель економ-кла-
су «Карпатія» (його назва 
перегукується з гірським 
Карпатським краєм), який 
знаходився за 93 км і за три 
години першим прийшов 
на допомогу. На той момент 
«Титанік» затонув, живих 
шукали до 9-ї ранку. Врято-

ваних доправили у Нью-Йорк увечері 18 квітня. Сама ж «Карпатія» 
пішла на дно 17 липня 1918 р. за 27 км південніше Ірландії після 
торпедної атаки німецького підводного човна. Однак усі пасажири 
і члени екіпажу врятувалися. Ужгородська скульптурка «Карпатії» 
із секретом: якщо усередину помістити запалену свічку, то видно 
світіння ілюмінаторів.

У місті є інша пам’ятка з американської тематики: вже не 
техногенної, а технічної. По вул. Підгірній є невеликий монумент 
2012 р. визначному художнику радянської пори Гаврилові Глю-
ку. Бронзова міні-композиція на постаменті відобразила митця 
за кермом улюбленого воєнного автомобіля підвищеної прохід-
ності «Вілліс» (від 1945-го – джип) з мольбертом на задньому си-
дінні. Починаючи з літа 1942-го, США за ленд-лізом поставили 
СРСР майже 52 тис. цих машин. Одну з них принагідно увічнено 
в Ужгороді.

3  наб. Незалежності, 4 –
 Лінгвістична гімназія ім. Т. Шевченка

Тут містилася резиденція єдиного американського керів-
ника краю. Йдеться про унікальний випадок в історії України. 
Першим губернатором Підкарпатської Русі (регіону в складі Чехо-
словаччини) став громадянин США, випускник Пенсильванського 
університету, адвокат Григорій Жаткович (20 грудня 1886, с. Голу-
бине, нині Свалявський район Закарпатської області – 26 березня 
1967, м. Піттсбург, штат Пенсильванія). У листопаді 1918 р. він був 
серед ініціаторів плебісциту карпаторуських парафіян Сполуче-
них Штатів, що більшістю голосів (67%) висловилися за входжен-
ня рідного краю до Чехословаччини. Тоді вихідців із Закарпаття 
проживало в Північній Америці майже стільки ж, як на батьків-
щині. Г. Жаткович неодноразово зустрічався з президентом США 
В. Вільсоном, чехословацькими лідерами Т. Масариком та Е. Бене-
шем, узяв участь у Версальській мирній конференції, а 16 березня 
1919 р. розпочав політичну кар’єру в Ужгороді.

Спочатку 19 серп-
ня 1919-го Г. Жаткович став 
головою Директорії Під-
карпатської Русі – крайо-
вого уряду. 5 травня 1920 р. 
президент Томаш Масарик 
призначив Григорія Жатко-
вича першим губернатором 
краю. Збереглося його фото, 
датоване липнем 1920-го, 
з воєначальником регіону, 
французьким бригадним ге-
нералом Марі-Костянтином-
Робером Парі, віце-губерна-
тором Петром Еренфельдом 
перед сходами урядової бу-
дівлі, а нині Лінгвістичної 
гімназії ім. Т. Шевченка, де, 
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мабуть, невипадково десятиліттями поглиблено вивчають англій-
ську. Від 16 травня 1921 р. Жаткович у відставці через зволікання з 
наданням краю автономії. Повернувся до США, продовжив адво-
катську практику. Тепер одна з ужгородських вулиць у мікр. Дравці 
називається на його честь.

4  на початку Пішохідного мосту
 з боку пл. Ш. Петефі

«Свободка» належить до найулюбленіших міні-скульптур 
ужгородців і гостей міста. Вона на парапеті сходів поряд із Пішо-
хідним мостом із боку пл. Петефі. Її згадано в україномовній статті 
Вікіпедії про національний пам’ятник США, що символізує свобо-
ду, демократію, справедливість – знамениту статую, встановлену 
28 жовтня 1886 р. на острові Свободи у Нью-Йорку. «Свободку» 
створив ужгородський скульптор Михайло Колодко на замовлення 
«адмірала Закарпатського Флоту», туризмознавця Федора Шандо-
ра. Головна її функція – слугувати маяком, адже навіть уявний флот 
мусить мати навігаційні засоби. Свого часу Державна адміністра-
ція морського і річкового транспорту України («Укрморрічфлот») 
сприйняла регату на Ужі за несанкціоноване відкриття судноплав-

ства. А це всього-на-всього 
жартівливий перформанс – 
півтора кілометровий сплав 
на чудернацьких плавзасо-
бах мілководною у літню 
спеку річкою від правого 
берега й Підзамкового моста 
до лівобережжя і моста Ма-
сарика.

Урочисто відкри-
ли «Свободку» за участі 
чеського посла в Україні та 
мера чеського міста Їглава 
20  липня 2010 р. з нагоди 
першої Ужгородської регати, 
що пройшла декадою рані-

ше, 11 липня. Висота скульптурки 17 см, вага 4 кг. Оригінальна ж 
пам’ятка має висоту від верху п’єдестала до факела 46 м (включаю-
чи підставу і п’єдестал – 93 м), а вагу 125 т (із цементною підставою 
– 27 тис. т). Як переконує стаття «Статуя Свободи» україномовної 
Вікіпедії, в Ужгороді встановлена «найменша у світі статуя Свобо-
ди», точніше її копія. Зроблена в стилі «товстих фігур» (пропорцій-
них перебільшень) колумбійського скульптора Фернандо Ботеро. 
Акумулятори для маячка на верхівці факела змінюють щомісяця. 
На свята «Свободку» прикрашають. Її зодягали й у вишиванку, і в 
кімоно, як наречену, морячку, школярку, поштарку, відьму, австра-
лійку, єврейку, угорку, помічницю Святого Миколая…

5
 просп. Свободи, 16 –

 Закарпатська обласна універсальна
 наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка

Посольство США в Україні відкрилося 22 січня 1992 р., нині 
у ньому працює 175 американців і понад 350 українців. Посольство 
підтримує інформаційну мережу, куди входять Американська бі-
бліотека в Києві, 29 центрів «Вікно в Америку» при регіональних 
бібліотеках з облаштованими приміщеннями й англомовними пра-
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цівниками. Уряд Сполучених Штатів виділяє кошти для придбан-
ня американських книжок, документальних і художніх фільмів, 
мультимедійного обладнання, меблів тощо. Це своєрідні осередки 
американської культури.

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» в об-
ласній бібліотеці в Ужгороді теж створений за грантом посоль-
ства. Тут можна самостійно вивчати англійську за допомогою 
комп’ютерних інтерактивних програм, діють англомовні клуби 
«English-speaking House», «English Friends», «Movie-club». Відзна-
чимо, що у місті багато можливостей для вивчення англійської. 
Наприклад, на вул. Фединця від лютого 2011 р. діє Американська 
англійська школа, де разом з носіями англійської обговорюють 
злободенні питання, переглядають англомовне кіно і мультфільми.

Між Ужгородським університетом та обласною бібліо-
текою укладена Угода про співпрацю щодо підготовки істори-
ків-американістів, яка передбачає проведення на базі «Вікна в 
Америку» занять студентів, доступ до глобальних віртуальних 
баз, спільні заявки на ґрантові програми тощо. Річ у тім, що з 
ініціативи кафедри історії України в Ужгородському університе-
ті у 2016-2017 навчальному році відкрилася спеціалізація «Аме-
риканістика» на бакалавраті з напряму «Історія та археологія», 
починаючи з першого курсу. Ідеться про поглиблене вивчення 
США і Канади, іноземних мов – англійської, іспанської, фран-
цузької. На старших курсах передбачено викладання історичних 
дисциплін англійською. Примітно, що члени випускової кафедри 
вже кілька років навчають студентів-іноземців історії України 
англійською.

Американістика в Ужгороді має перспективу. Найближчі 
конкуренти – з історичного факультету Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, проте у них така спеціалі-
зація менш амбітна «Американістика та європейські студії». До 
того ж, ужгородським історикам-американістам створені на-
лежні умови для навчання, зокрема на базі «Вікна в Америку» 
обласної бібліотеки, що має ошатне приміщення, сучасні муль-
тимедійні системи і постійно поповнюється виданнями з аме-
риканістики.

6  вул. І. Франка, 1 –
 пл. Поп-арту

Всесвітня слава американського митця українського похо-
дження Енді Воргола (Андрія Варголи) відлунила в Ужгороді дво-
ма артефактами: його міні-скульптура примостилася на воротах 
Закарпатського художнього музею ім. Й. Бокшая, а пам’ятник у 
повний зріст прикрасив одночасно і новий сквер Поп-арту, і вхід 
до готелю-рестобара «Emigrand». У приміському селі Минай одна 
з площ (колишня Жовтнева) у квітні 2016 р. названа в його честь 
у рамках завершення процесу декомунізації топоніміки в Україні.

Як один із засновників поп-арту, Енді Воргол (1928-1987) 
став культовою постаттю для свого покоління. Його батьки були 
набожними греко-католиками і походили із с. Микова (нині 
Стропківського округу Пряшівського краю Словаччини), населе-
ного українцями-лемками. За 15 км звідси у м. Меджилабірці діє 
Музей сучасного мистецтва Е. Воргола. Втім, найповніша колекція 
у Музеї Е. Воргола у Піттсбурзі (Пенсильванія). Митець відомий 
зображеннями Мао, Леніна, Мерилін Монро, американських про-
дуктів – консервів «Кембелз», напою «Кока-Кола» і т. д. За чверть 
століття, від 1985-го до 2010 р., на аукціонах середні ціни на його 
твори зросли у 34 рази. Найдорожчу картину «Срібна катастрофа 
(подвійна)» (1963) продали в листопаді 2013 р. за 105,4 млн. дол.

28 жовтня 2016 р. тут, у «кварталі американських інвести-
цій», відкрили оригінальний 
жанровий пам’ятник Енді 
Ворголу в повний зріст ва-
гою 44 кг. Він складається 
з 4 тис. деталей з армату-
ри, поєднаних газозваркою. 
Металічні прутики волосся 
відбілені кислотою, до руки 
прикріплено фотокаме-
ру для селфі, яке придумав 
Е.  Воргол. Скульптура сто-
їть біля входу до першого в 
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Ужгороді концептуального арт-готелю і рестобару «Emigrand», що 
відкрився за місяць, 26 листопада, і теж відображає світ поп-арту. 
Відповідно оформлено кожен із 24 номерів готелю, в яких одночас-
но можуть проживати 48 осіб. Оскільки американські готелі при 
нумерації уникають цифри 13, то нею позначене робоче приміщен-
ня. В останнього 24-го номера цифра 25. У кожному помешканні 
оригінальна аудіоатмосфера та інтер’єр за мотивами творчості 
Енді Воргола та його приятеля Роя Ліхтенштейна. Є навіть «номер 
Мерилін Монро». Рестобар пропонує американські страви. Це не 
єдиний у місті заклад харчування такого спрямування. Лаунж-бар-
ресторан «Нью Йорк» по вул. Легоцького проводить ще й вечірки в 
американському стилі.

В «Емігранді» розмістилася штаб-квартира Федерації аме-
риканського футболу Закарпаття. Любов до гри прищепили ужго-
родцям християнські місіонери із США ще 1999 р. Від 2012 р. в 
місті розвивається інший американський вид спорту – бейсбол. 
Цікаво, що в Ужгороді 8 жовтня 2016 р. вперше відбулися фінальні 
ігри чемпіонату України з американського футболу. Право на це 
вибороли ужгородські «Лісоруби», що стали чемпіонами-2015. Фі-
нал пройшов на головному крайовому стадіоні «Авангард». «Лісо-
руби» вибороли бронзу. Золоті медалі здобули «Зубри» з Мінська, 
що виступають в українському чемпіонаті.

7
 пл. Жупанатська –

 біля воріт до Закарпатського художнього
 музею ім. Й. Бокшая з боку вул. Собранецької

Обабіч вул. Собранецької витворами скульптора М. Ко-
лодка вшановано двох визначних американців українського похо-
дження. Від 6 грудня 2014 р. верхівку стійки металічних воріт до 
художнього музею увінчує скульптурка Енді Воргола (2 кг бронзи), 
що знімає кінокамерою простір у бік «словацької школи» (Спеці-
алізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 із поглибленим 
вивченням словацької мови). У тому є певний підтекст, оскільки 
родинне коріння Е. Воргола із меж сучасної Словаччини. Симво-
лічно й те, що за спиною митця музей, де зберігається переважно 
живопис різних часів і народів.

Через дорогу, на му-
рованій стійці вхідних воріт 
до школи № 4 прикріплено 
міні-скульптуру героя війни 
Майкла Стренка (10 листо-
пада 1919, с. Орябина, нині 
округ Стара Любовня, Сло-
ваччина – 1 березня 1945, 
о. Іодзіма, Японія). Це украї-
нець-лемко на справжнє ім’я 
і прізвище Михайло Штранк, 
який маленьким у серпні 
1922-го переїхав із батьками 
у штат Пенсильванія. 6 жовт-
ня 1939 р. в Піттсбурзі зара-
хований у Корпус морської 
піхоти США, сержантом во-
ював в Азійсько-Тихоокеан-
ському регіоні. Нагородже-
ний високими відзнаками, 
зокрема медаллю «Бронзова 
Зірка» за хоробрість.

Майкл Стренк – 
старший за званням із шести 
вояків на фото кореспондента «Associated Press» Джо Розенталя 
«Підняття прапора на Іодзімі», що опубліковане у недільних ви-
пусках американських газет 25 лютого 1945-го і здобуло Пулітце-
рівську премію того ж року. Із 19 лютого 1945 р. М. Стренк взяв 
участь у битві за Іодзіму, де розміщався стратегічний японський  
аеродром. 23 лютого здійснив підйом великого прапора своєї кра-
їни (нині виставлений у Національному музеї морської піхоти 
США) на вершині гори Сурібаті. За кілька днів, 1 березня, Майкл 
Стренк загинув від «дружнього артилерійського вогню» з амери-
канського військового корабля, похований на Арлінгтонському 
національному цвинтарі у передмісті Вашингтона. Увічнений у ху-
дожньому фільмі «Прапори наших батьків» 2006 р. режисера Клін-
та Іствуда. Його образ втілив канадський актор Беррі Пеппер.
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Майкла Стренка від-
носять до найвідоміших 
українських героїв Другої 
світової. Саме тому в Ужго-
роді 16 лютого 2015 р., з 
нагоди 70-річчя боїв на Іо-
дзімі, встановлено його мі-
ні-скульптуру (вага 1 кг). 
Цей факт відзначено у стат-
ті «Michael Strank» в англо-
мовній Вікіпедії. М. Стренк 
зображений без інших сол-
датів. «Словацьку школу» 

обрано тому, бо рідне село героя нині в Словаччині. До речі, участь 
у відкритті пам’ятки взяв громадянин США мільярдер Алекс Ровт, 
родом із м. Мукачево, а копію скульптурки подаровано Арлінгтон-
ському меморіалу. І не випадково. Власне, «Підняття прапора на 
Іодзімі» увічнено у монументальній скульптурній композиції Ме-
моріалу корпусу морської піхоти США в Арлінгтоні, що розміщена 
поряд з національним цвинтарем. 10 листопада 1954 р. монумент 
відкрив президент Дуайт Ейзенхауер. Це стало вершиною визна-
ння внеску морської піхоти у перемогу в Другій світовій війні.

* * *
Про «Ужгород американський» можна довго вести мову в 

різних ракурсах, надто у соціальних. Нагадаємо, що «Американ-
ська хімчистка» (київська мережа побутових послуг) з’явилася тут 
у 1995-му разом з класичною американською піцерією місцевих 
власників. Як випливає з рекламних оголошень, ужгородським 
майстрам під силу виготовити й «американські номери» – для авто 
з нестандартним місцем кріплення. У 2016-му виросли житлові 
комплекси недорогих цегляних танхаусів американського стилю 
як у міських межах – «Форест Гілл» (вул. Верховинська, за готелем 
«Прага»), так і у передмісті – «Грінфілд» (с. Минай, вул. Дулова).

Якщо взяти до уваги історико-культурні виміри, то не-
можливо пройти повз різночасові відлуння ужгородських реалій 
серед пересічних американців – читачів тематичних матеріалів у 

впливових медіа Сполучених Штатів чи Канади. Зокрема, весною 
1938-го Ужгород відвідали письменник Ерскін Колдуелл (1903–
1987) і фотожурналістка Маргарет Бурк-Уайт (1904–1971), які за 
рік у престижному нью-йоркському видавництві випустили книж-
ку «На північ від Дунаю» – про Чехословаччину із численними фо-
тоілюстраціями, де увічнено людей, будівлі, вулиці міжвоєнного 
Ужгорода (див.: Caldwell E., Bourke-White M. North of the Danube. 
– New York: Viking Press, 1939. – 128 p.). За гарячими слідами візиту 
журналістка представила місто у фотоесе «Чехословаччина: демо-
кратична боротьба за своє життя» у популярному американському 
тижневику «Life» від 30 травня 1938 р.

Свого часу Ужгороду подарували копію «Liberty Bell» 
(Дзвону Свободи) із Філадельфії (штат Пенсильванія), що є симво-
лом незалежності США. У 1920-х – на початку 1930-х дзвін стояв у 
дворі резиденції губернатора (художній музей ім. Й. Бокшая), по-
тім його відвезли до Праги.

Подібних епізодів чимало. Їх цілком вистачає для домашніх 
завдань ужгородським історикам-американістам: і студентам, і на-
ставникам…
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Маршрут екскурсії:

пл. Театральна

пл. Народна

скв. Т. Масарика

скв. М. Штефаника

пл. О. Пушкіна

пл. Ш. Петефі

1
 пл. Театральна – 

 біля міні-скульптури Миколайчика
 поряд із Пішохідним мостом

Засобами монументальної скульптури в Ужгороді увічнено 
пам’ять про винятково талановитих і творчо обдарованих осіб, які 
є символами п’яти сучасних націй – української, чеської, словаць-
кої, російської, угорської. Двоє з них – угорський поет, учасник 
збройної революції Шандор Петефі та чеський філософ, президент 
Чехословаччини Томаш Масарик – відвідували Ужгород. Найще-
дріше в ужгородській топоніміці представлені геніальний укра-
їнський письменник і художник Тарас Шевченко (названі на його 
честь лінгвістична гімназія, вулиця, провулок, пам’ятник) та че-
хословацький державотворець Томаш Масарик (ясен, міст, сквер, 
«ювілейна школа», пам’ятник). Останнього в Ужгороді вшановува-

ли двічі – при житті в 1928-му (монумент на нинішній пл. Петефі 
простояв десятиліття) і у 2002 р. (бюст в однойменному сквері).

Коли брати до уваги існуючі меморіали, то найперше у місті 
відкрили пам’ятник найвидатнішому російському поету – під час 
розквіту радянської русифікації в 1979 р. Увічнення основополож-
ника сучасної російської літературної мови Олександра Пушкіна, 
з одного боку, є своєрідною даниною русофільській традиції час-
тини закарпатської інтелегенції другої половини XIX – першої по-
ловини XX ст., а з другого – унаочненням русифікаторських потуг 
тоталітарного режиму. Угорськомовні ужгородці та Угорська дер-
жава ще у радянський час, 1990 р., вибороли право увічнити свого 
кумира – Шандора Петефі. Пам’ятник українському пророку Тара-
сові Шевченку встановлено із запізненням, 1999 р., після затяжної 
півторадесятилітньої епопеї. Відтак, образно кажучи, тріумфально 
повернувся в Ужгород президент Томаш Масарик через 64 роки – у 
2002-му. Нарешті з мотивів політкоректності (місто на кордоні зі 
Словаччиною) у 2016 р. з’явився пам’ятник культовій постаті сло-
ваків – генералу Мілану Штефанику.

Про цих знаменитостей у міжвоєнному Закарпатті поши-
рили чимало українсько-, чесько- і російськомовних книжок, що 
вийшли в Ужгороді, Мукачеві, Празі. В останнє десятиліття поба-
чили світ републікації та нові видання. Зауважимо, що чи не до 
кожного пам’ятника є певні застереження від мистецтвознавців 
щодо вандалів, але наразі не про це мова.

2  пл. Народна –
 пам’ятник Т. Шевченку

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 р. у с. Моринці, 
нині Звенигородського району Черкаської області, помер 10 берез-
ня 1861 р. у м. Санкт-Петербург, перепохований 22 травня 1861 р. 
на Чернечій горі у м. Канів. Прожив 47 років, 24 з яких провів у 
кріпацтві, а 10 – рекрутом на військовій службі. Хоча відійшов у 
вічність доволі молодим, його переважно зображували зморшку-
ватим дідусем, приміром, на банкноті 100 гривень зразка 1996 р.

1840 р. вийшла друком перша книжка Шевченкових по-
езій «Кобзар», що мала прижиттєві розширені перевидання і ста-
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ла Євангелієм українців. 
Т.  Шевченко є випускником 
Петербурзької академії мис-
тецтв (1845), академіком 
Російської імператорської 
академії мистецтв (1860). 
Його мистецька спадщина 
– 835 живописних і графіч-
них творів, що збереглися, та 
понад 270 втрачених. Вони 
датуються 1830–1861 рр. і 
пов’язані з трьома сучасни-
ми державами – Україна, Ро-
сія, Казахстан.

Приємно відзначити, 
що в Ужгороді – у Закарпат-
ському обласному худож-
ньому музеї ім. Й. Бокшая 
– зберігаються дві роботи 
Тараса Шевченка – офорти 
«Дари в Чигирині» (1844) та 
«Притча про виноградаря» 
(1858). У «Дарах в Чигирині» 
зображено іноземних послів 
на прийомі в гетьмана Бог-
дана Хмельницького. «При-
тча про виноградаря» – на 
біблійну тематику.

Загалом є 1384 пам’ятники Т. Шевченку в 35 країнах: 1256 в 
Україні, 128 за кордоном. Кажуть, що це найбільша у світі кількість 
монументів діячеві культури. Один із них установлений в Ужгороді 
9 березня 1999 р. до 185-ї річниці народження біля будинку облас-
ної влади. Споруджений на кошти підприємств, установ, органі-
зацій, окремих громадян, представників української діаспори, що 
засвідчує меморіальний знак неподалік від монумента.

Бронзова скульптура у повний зріст висотою 3 м розміщена 
на прямокутному бетонному постаменті (1,7 х 1,3 м), що облицьо-

ваний плитами з чорного граніту. На лицьовому боці постаменту 
викарбувано напис «Обніміться ж, брати мої... Т. Шевченко», а на 
тильному – «Закарпатці Тарасу Шевченку. Скульптор М. Михай-
люк. Архітектор В. Лезу. 1999». Бронзова скульптура важить 3 тон-
ни, її відлили у Львові коштом вітчизняних меценатів. Постамент 
із сіро-зеленого граніту і чорного андезиту виготовлено на пожерт-
ви української діаспори.

Пам’ятник встановлений на півкруглому майданчику, ко-
трий вимощено андезитовим каменем. Велична постать нагадує 
міцну масивну колону. Широкі складки довгого одягу надають фі-
гурі особливої монументальності. У скульптурі втілено образ про-
рока, в одязі якого прочитується нескроєний кравцем плащ, який 
переходить у тогу філософа, що спадає аж до ступень. Т. Шевченко 
зображений заглибленим у роздуми і переживання, нескореним 
тяжкими випробуваннями. Кисті рук, складені на грудях, символі-
зують упевненість і зосередження. Образ наповнений усвідомлен-
ням внутрішньої сили і національної гідності. Виразна образотвор-
ча мова монумента заснована на лаконізмі, широких скульптурних 
формах, без невиправданої деталізації. Для пам’ятника вибрано 
південно-східну орієнтацію задля належного освітлення бронзової 
фігури на постаменті.

3  сквер Т. Масарика –
 пам’ятник Т. Масарику

Томаш Гарріг Масарик (7 березня 1850 – 14 жовтня 1937) 
– філософ, перший президент Чехословацької Республіки (1918–
1935). Із 1882 р. професор Карлового університету в Празі. У жов-
тні 1918 р. очолив новостворену Чехословаччину, куди до березня 
1939 р. входило Закарпаття. Вперше йому пам’ятник звели 1928 р. 
на пл. Т. Масарика (нині пл. Ш. Петефі). У листопаді 1938 р. у 
зв’язку з окупацією Ужгорода Угорщиною монумент демонтували.

Новий пам’ятник – бронзове погруддя, котре виконав чесь-
кий скульптор Йозеф Вайце, встановлено поблизу набережної та 
транспортного мосту, в невеликому затишному сквері, облаштова-
ному клумбами, лавками, дитячими гойдалками. Сквер і міст нині 
називаються на честь Т. Масарика. Його погруддя встановлене 
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28 березня 2002 р. Сквер від-
реставрували на кошти краю 
Височіна (Чехія) й урочисто 
відкрили 7 вересня 2012 р.

С к у л ь п т у р а 
(0,9  х  0,8  м) встановлена на 
чотирикутному Т-подібному 
п’єдесталі з сірого мармуру 
висотою 2 м. П’єдестал об-
рамлено по периметру низь-
кою мармуровою огорожею 
для живих квітів. На чолово-
му боці постаменту є напис 
«Т.Г. Масарик 1850–1937 T.G. 
Masarik». Композиція виріз-
няється досконалою плас-
тичною формою, виконана 
у реалістичній манері. Зосе-

реджений погляд, вольові, різко окреслені риси обличчя видають 
енергійну натуру, здатну на рішучі вчинки.

Пам’ятнику надає глибини і змісту те, що зі зміною фоку-
су зору розкриваються нові психологічні нюанси і грані характе-
ру фігури. Напружений ритм життя президента Т. Масарика під-
креслює внутрішня динаміка і схвильована емоційність художньої 
мови скульптурних форм. Увиразнює живописність твору імпресі-
оністичне ліплення пластичної поверхні, гра висвітлених і затем-
нених площин. Вдале розміщення і реалістичне образне вирішення 
зробили скульптуру значущою домінантою архітектурно-просто-
рового довкілля.

Підкреслимо, що Томаш Масарик особисто навідувався в 
Ужгород, щоправда, на декілька годин. 22 вересня 1921 р. о 12.30 
він прибув на авто з м. Михайлівці до жупанату (нині обласний ху-
дожній музей). Т. Масарика урочисто зустріли перед входом, де він 
виголосив коротку промову про політичні, соціальні, культурні 
перспективи краю. У жупанаті чехословацький президент у поряд-
ку живої черги поспілкувався з представниками півтора десятка 
місцевих установ та організацій. Надвечір від’їхав до м. Кошице. 

На набережній на півдорозі між Пішохідним мостом і початком 
Липової алеї росте 120-літній ясен, названий на честь Т. Масарика. 
За версією туристичних міфодизайнерів, перед деревом перший 
президент Чехословаччини промовляв до ужгородської публіки. 
Насправді він тут навіть не проходив, бо його короткочасний візит 
і виступ стосувався іншої локації – на нинішній пл. Жупанатській.

Сам сквер належить до природно-заповідного фонду, тут 
зростає понад 20 видів дерев різноманітного походження, зокрема 
віком понад 60 років. Відзначимо рідкісні: платан східний, мета-
секвойю, модрину, кедр, ялицю.

4  скв. М. Штефаника –
 пам’ятник М. Штефанику

Словацький астро-
ном і бригадний генерал 
збройних сил Франції Мілан 
Растіслав Штефаник (21 лип-
ня 1880 – 4 травня 1919) був 
серед ключових засновників 
Чехословацької Республіки 
та її військовим міністром. 
Вважається основоположни-
ком словацької державності. 
Його кредо були слова: «Ві-
рити, любити, працювати». 
Виріс у родині євангеліст-
ського (лютеранського) свя-
щеника, що мав 12 дітей.

М. Штефаник – ви-
пускник Карлового уні-
верситету, здобув ступінь 
доктора філософії за дисер-
тацію з астрономії (1904), 
співробітник обсерваторії в 
Парижі, отримав французь-
ке громадянство, відвідав 
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низку країн на різних континентах, вивчав затемнення Сонця, рух 
комети Галлея, погодні умови. У Першій світовій війні воював пі-
лотом, у грудні 1917 р. став полковником і командувачем «Чехо-
словацької армії у Франції». У червні 1917 р. йому присвоєно зван-
ня бригадного генерала. У жовтні 1918 р. ввійшов у трійку лідерів 
нової Чехословацької держави разом із Т. Масариком та Е. Бене-
шом. 4 травня 1919 р. загинув у катастрофі італійського літака біля 
Братислави. У 1994 р. заснована державна нагорода Словаччини – 
Хрест Мілана Растіслава Штефаника (трьох ступенів-класів) – для 
відзначення громадян, які з ризиком для власного життя вчинили 
подвиг.

Пам’ятник М. Штефанику відкрито 10 листопада 2016 р. у 
серці «чеського кварталу» Малий Галагов. Автор – закарпатський 
скульптор Василь Роман. Напис виконано українською та сло-
вацькою мовами прописними бронзовими літерами, втисненими 
у двометровий постамент, у двох симетричних колонках: «Генерал 
// Мілан Растіслав Штефанік // 1880-1919 // співзасновник Чехо-
словацької Республіки // одна із найвизначніших постатей сучасної 
// історії Словаччини // астроном, військовий льотчик, політик, // 
дипломат». Постамент увінчує перевернута піраміда, що клином 
заходить у гранітну основу. Саме бронзове погруддя певний час 
перебувало на позаплановій реконструкції з метою технічних удо-
сконалень і забезпечення довговічності.

5  пл. О. Пушкіна –
 пам’ятник О. Пушкіну

Олександр Пушкін (6 червня 1799 – 10 лютого 1837) – най-
відоміший російський письменник. Його дружина, Наталія Гон-
чарова, правнучка гетьмана Петра Дорошенка. Могилу гетьмана 
О. Пушкін відвідав 1833 р. У 1820–1824 рр. він подорожував Укра-
їною. Поему «Полтава» (1828) написав у руслі імперської ідеоло-
гії: оспівано Петра І, заплямовано гетьмана Івана Мазепу. Втім, 
Пушкін змалював його як державника і вклав у вуста: «Возиться 
годі з москалями, Украйні царством буть пора». Первісна назва по-
еми – «Мазепа», а «Полтавою» стала в останній момент, оскільки 
твір такого самого жанру і з такою ж назвою 1819 р. написав зна-

менитий британський поет-
романтик Джордж Байрон. 
Твори Пушкіна перекладали 
українською, починаючи з 
1829  р. Вони вийшли окре-
мими книжками у перекла-
дах Івана Франка (1914) і 
Максима Рильського (1937), 
зібранням у чотирьох то-
мах (1952–1954). Творчість 
О.  Пушкіна на Закарпатті 
відома з другої половини 
ХІХ ст. Одне із сіл Виногра-
дівського району з 1937 р. 
називається Пушкіно.

Олександра Пушкіна 
вшанували в Ужгороді з на-
годи 180-річчя від дня наро-
дження в центрі площі його імені, де раніше стояв меморіал чесь-
кому патріоту М. Тиршу. Пам’ятник має висоту 2,9 м, складається 
з погруддя (1,2 м, андезит) і чотирикутного постаменту (1,7 м), що 
облицьований сірою мармуровою плиткою. Основою постаменту 
слугує низька база, облицьована андезитовою плиткою. Скульп-
тори К. Лозовий та М. Попович виконали погруддя на високому 
художньому рівні з портретною схожістю і дотриманням відповід-
них пропорцій. На чоловій стороні постаменту є напис російською 
«А.С. Пушкин».

6  пл. Ш. Петефі –
 пам’ятник Ш. Петефі

Шандор Петефі (1 січня 1822 – 31 липня 1849) – символ 
угорської нації. Справжнє ім’я і прізвище Олександр Петрович, 
його батько – серб, мати – словачка. Навчався в колегії м. Папа 
(західна Угорщина). Перший вірш «A borozó» («Той, що п’є вино») 
оприлюднив 1842 р. під власним ім’ям і прізвищем. Потім уже під-
писувався Шандор Петефі. Першу збірку «Вірші» видав 1844 р. 
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Активний учасник Угорської 
революції 1848–1849 рр. За 
традиційною версією за-
гинув 31 липня 1849 р. біля 
м.  Шегешвар (нині Сігішоа-
ра у центральній Румунії) в 
бою з російськими козака-
ми. Проте тіла Петефі там не 
виявили. За іншою версією 
– вивезений у Сибір, одру-
жився на росіянці в Бурятії, 
помер у травні 1856 р.

Шандор Петефі зупи-
нявся в Ужгороді у дешевій 
корчмі-готелі «Чорний орел» 
на нічліг із 11 на 12 липня 
1847  р. Це було по дорозі до 
коханої Юлії Седреї, що жила у 
північній Трансільванії (м. Ар-
дуд) та з якою він одружився за 
два місяці, у вересні 1847-го. У 
«Дорожніх листах» Петефі на-
писав: «Унґвар – надзвичайно 
погане місто. Брудне і неохай-
не. Якраз таке, як п’яна люди-

на, котра впала в калюжу, і брудна, хитаючись, іде додому». Справді, 
тоді площа, де стояв «Чорний орел», неприємно вражала: бруд під но-
гами, сморід від худоби, якою тут торгували. У кам’яній будівлі готелю 
було вісім кімнат і кухня. У 1904–1906 рр. її розібрали через аварійний 
стан. Натомість звели будинок, де нині дитяча школа мистецтв.

Пам’ятник відкрито 29 вересня 1990 р. Скульптура розмі-
щена неподалік від місцезнаходження готелю «Чорний орел», де 
Ш. Петефі ночував у липні 1847 р. На постаменті вмонтована мета-
лева табличка з написом угорською: «Автор Бейні Ференці. Пода-
рунок Угорської Республіки. 1990». Це п’ята копія твору Б. Ференці. 
Інші від 1960 р. встановлені в містах Дюла і Будапешт (Угорщина), 
Мілан (Італія), Кіто (Еквадор).

Бронзова фігура в повний зріст (розміри 1,85 х 0,65 х 0,4 м) 
стоїть на низькому цегляному постаменті (0,22 х 2; 0,42 х 0,25 м). 
Характер образу, що впевнено крокує, приминаючи лівою ногою 
лавровий вінок, виразно демонструє революційну героїку і неспо-
кій. Петефі зображено з непокритою головою, опущена права рука 
міцно стиснута в кулак, а ліва торкається руків’я шаблі, що при-
кріплена до пояса. У скульптури чотири рази вандали відламували 
і крали половину шаблі. У 2016 р. скульптор Михайло Колодко, ко-
валь Василь Криванич і туризмознавець Федір Шандор повністю 
зрізали шаблю. В угорському місті Сентендре вилили за макетом 
М. Колодка нову шаблю, трохи викривлену, з кріпленням не у двох, 
а у чотирьох місцях. Після цього зловмисники двічі безуспішно 
пробували зламати шаблю. Образно кажучи, у Петефі вже не ори-
гінальна угорська шабля, а українська.

Майстерно передана зовнішня схожість із Ш. Петефі та 
водночас створено узагальнений образ героя. Це простежується 
навіть у відтворенні одягу і взуття. Переконливої динаміки досяг-
нуто через реалістичне вирішення скульптурних форм з ретель-
ною обробкою окремих деталей, при цьому не порушено цілісність 
пластичного образу. Камерний характер скульптури підкреслили її 
невеликі розміри, а це передбачає близькі точки огляду і гармоній-
но вписується у буденний ритм середовища.

Як бачимо, в Ужгороді пам’ять про чільних представників 
української, чеської, словацької, російської, угорської націй належ-
но увічнена. Саме ж місто заслуговує на процвітання як важливий 
культурний центр України.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть історико-культурні об’єкти, які є знаковими у міжна-
родно-політичному житті Ужгорода?

2. Чи пов’язана вулиця Митна в Ужгороді з болгарами?
3. Яка білоруська пам’ятка зберігається в Ужгороді?
4. Розкажіть про арабо-марокканські мотиви ужгородської ар-

хітектури?
5. Де в Ужгороді квартирували представники Антанти?
6. Де в Ужгороді ухвалили рішення про входження краю до 

складу Чехословаччини?
7. Пам’ятник президенту якої держави стояв на площі Ш. Пете-

фі в Ужгороді?
8. Через який банк у 1920-1930-х рр. закарпатські заробітчани 

пересилали додому зароблені кошти з Америки?
9. Які французькі генерали були військовими диктаторами Під-

карпатської Русі?
10. Коли Закарпаттям правив американець?
11. Хто призначив громадянина США першим губернатором 

краю?
12. Хто відкрив у 1937 р. найбільший міст Ужгорода – Великий 

залізобетонний (нині міст Масарика)?
13. Як раніше називалася площа Народна в Ужгороді?
14. Коли і де в Ужгороді діяв німецький військовий госпіталь?
15. Коли Ужгород здобули радянські війська?
16. Коли Ужгород жив за «московським часом»?

17. Яку роль відіграв Ужгород в Угорській революції 1956 р.?
18. Розкажіть про перебування в Ужгороді Микити Хрущова та 

Яноша Кадара.
19. Хто такий Леонід Брежнєв і як він пов’язаний з Ужгородом?
20. Розкажіть про Ужгород у контексті придушення «Празької 

весни».
21. Коли Ужгород стає важливим дипломатичним осередком?
22. До столиць скількох країн від Ужгорода ближче, ніж до Киє-

ва?
23. Де розташовані міста-побратими Ужгорода?
24. Що поєднує Ужгород з Японією?
25. Назвіть трансконтинентальні трубопроводи, що пролягли че-

рез Ужгород.
26. Де у світі є липові алеї, подібні до ужгородської?
27. Що з’явилося в Ужгороді напередодні Олімпійських ігор 

1980 р.?
28. Коли започатковане регулярне повітряне сполучення Ужгоро-

да зі світом?
29. Чим унікальний міжнародний аеропорт «Ужгород»?
30. Що символізує пам’ятник «Україна ‒ визволителям» на укра-

їнсько-словацькому кордоні?
31. Які події прискорили в Ужгороді будівництво об’їзної дороги?
32. Представники якої країни у 2003 р. здійснили реконструкцію 

автошляху в обхід Ужгорода?
33. З якого часу Ужгород опинився на кордоні з ЄС і НАТО?
34. Дипломатичні представництва й установи яких країн функці-

онують у сучасному Ужгороді?
35. Назвіть консульства, що діють в Ужгороді.
36. З якими країнами межує Закарпатська область?
37. До якого транскордонного утворення входить Закарпатська 

область?
38. Коли засновано митницю в Ужгороді?



V. Міжнародні зв’язки316 317

39. Назвіть «американські скульптурки» Ужгорода.
40. Якого американського митця увічнено в Ужгороді?
41. Які американські види спорту прижилися в Ужгороді?
42. Із скількох деталей складається ужгородський пам’ятник Енді 

Ворголу в повний зріст?
43. Назвіть осередки американської культури в Ужгороді.
44. Коли відкрилася спеціалізація «американістика» в Ужгород-

ському національному університеті?
45. Хто фундатор американістики в Ужгороді?
46. Розкажіть про увічнення в Ужгороді пам’яті про чільних 

представників української, чеської, словацької, російської, 
угорської націй?

47. Чи відвідували Ужгород угорський поет Шандор Петефі та 
чеський філософ Томаш Масарик?

48. Як в ужгородській топоніміці представлені український про-
рок Тарас Шевченко і чехословацький державотворець То-
маш Масарик?

49. Коли в Ужгороді відкрили пам’ятник найвидатнішому росій-
ському поету Олександру Пушкіну?

50. Кого в Ужгороді увічнили у скульптурах 1990 і 1999 рр.?
51. Де в Ужгороді розташовані пам’ятники президенту Томашу 

Масарику і генералу Мілану Штефанику?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Волошин О. Ужгород у старовинній листівці. ‒ Ужгород: Два 
кольори, 2003. ‒ 142 с.

2. Дивовижна історія Міжнародного аеропорту «Ужгород» // 
Zakarpattya.net. – 2016. – 23 травня.

3. Літераті Т. Дармштадт і Ужгород поновлюють зв’язки // Ужго-
род. – 2014. – 21 червня. – С. 5.

4. Літераті Т. Як змінювалася ужгородська площа Петефі // 
Ужгород. – 2016. – 23 січня. – С. 9.

5. Літераті Т. Як відбудували міст Масарика // Ужгород. – 2016. – 
12 березня. – С. 7.

6. Літераті Т. Втрачений Ужгород: пам’ятники, які стояли в місті 
всього по кілька років // Про Захід. – 2016. – 12 травня.

7. Літераті Т. Втрачений Ужгород: як Масарик позував скульп-
торці Олені Мондич-Шиналі для ужгородського пам’ятника 
// Про Захід. – 2016. – 22 липня.

8. Маляр Л. Закарпатські сторінки про Шевченка, Пушкіна і Пе-
тефі. – Ужгород: ЗІППО, 2003. – 84 с.

9. Міста-побратими Ужгорода // Ужгородська міська рада. Офі-
ційний веб-сайт. – rada-uzhgorod.gov.ua/mista-pobratymy-
uzhgoroda/.

10. Наш М.Р. Штефанік. – Ужгород, 2014. – 32 с.
11. Офіцинський Р. Особливості радянського періоду історії За-

карпаття // Закарпаття 1919–2009 років / Редкол. Ч. Фединець 
та ін. – Ужгород: Ліра, 2010. – С. 252-270.

12. Офіцинський Р. Місце Тараса Шевченка в історії Закарпат-
тя // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. ‒ Вип. 25: Тарас Шевченко і Соборна Україна. ‒ 
Львів, 2015. ‒ C. 388-395.

13. Офіцинський Р. Закарпатське відлуння Угорської революції 
1956 року // Korzo News. – 2016. – 16 березня.

14. Офіцинський Р. Священна боротьба за свободу проти диктату 



V. Міжнародні зв’язки318 319

Кремля, або «Празька весна» на Закарпатті // Mukachevo.net. – 
2016. – 27 жовтня.

15. Офіцинський Р. Ужгород американський // Varosh. – 2016. – 5 
грудня.

16. Офіцинський Р. Ужгород національних геніїв // Заголовок. – 
2017. – 29 січня.

17. Офіцинський Р. Народні перекази Закарпаття. – Ужгород: 
Ґражда, 2016. – 174 с.

18. Падяк В. З історії відкриття в Ужгороді пам’ятника президен-
ту Т. Масарику. – Ужгород, 2003. – 52 с.

19. Панов А. Масарик і Закарпаття. – Ужгород: Ліра, 2010. – 192 с.
20. Попович Т. Студенти-американісти діляться враженнями про 

перші тижні навчання // Медіацентр УжНУ. – 2016. – 16 жов-
тня.

21. Примаченко Я. «Прапор над Іодзімою»: історія однієї фото-
графії // Історична правда. – 2017. – 24 лютого.

22. Пушкина чествуют и за Карпатами / Сост. Ю. Бидзиля, 
И. Сенько. – Ужгород: Лира, 2002. – 168 с.

23. Сакура в Ужгороді / Укл. Л. Алексеєнко. – Ужгород: Патент, 
2010. – 9 с.

24. Советское Закарпатье / Сост. В. Кандель, Л. Годованый. – 
Ужгород: Карпаты, 1983. – 334 с.

25. Совина С. С Новым... 1946-м годом! // Русская культура За-
карпатья: Альманах. – Вып. 6. – Ужгород, 2013. – С. 184-188.

26. Т.Г. Масарик та Закарпаття / Упоряд. І. Латко. - Ужгород, 2001. 
– 112 с.

27. Т.Г. Масарик повернувся до Ужгорода / Упоряд. І. Латко. – 
Ужгород, 2003. – 92 с.

28. Туряниця Ю. Мости Ужгорода // Ужгород. – 2009. – 7 жовтня.
29. Ужгородський альпінарій // Transcarpathian Heritage. – 2016. – 

21 вересня.
30. Унікальний репортаж з відкриття аеропорту в Ужгороді 1929 

року // Prozak.info. – 2015. – 2 листопада.

31. Філіп Л. Стара Радванка: історичний нарис. – Ужгород, 1996. – 
20 с.

32. Фоторепортаж з радянського Ужгорода // Prozak.info. – 2015. 
– 20 листопада.

33. Штефан А. За правду і волю. Спомини і дещо з історії Карпат-
ської України. – Торонто: Карпатський дослідний центр, 1973. 
– 352 с.

34. Jockel H. We sang in hushed voices. – Toronto: The Azrieli 
Foundation, 2014. – 94 p.

35. Krajané: po stopách Čechů ve východní Evropě / P. Kokaisl a 
kolektiv. – [Praha]: Za hranice, 2009. – 435 s.

36. Peres E., Vaner R. Tomas Masaryk «se vratil» na Podkarpatsku Rus 
// Česky Kalendar 2003. – Užhorod, 2002. – S. 9-14.

37. Po stopách Slováků ve východní Evropě / P. Kokaisl a kolektiv. – 
Praha: Nostalgie, 2014. – 326 s.



321

Післямова

Екскурсійні мандрівки Ужгородом із фаховими історика-
ми добігли кінця. Наразі вони завершилися, хоча не вичерпали 
багатющої криниці знань про місто, зачепили дещицю захопли-
вих сторінок минулого. Втім, коли-небудь доводиться розпочина-
ти непростий, але вдячний шлях осягнення прописних істин, які 
не ховаються зовсім, які поряд, які завше в полі зору. Не ідилічну 
любов до свого, не пафосну ностальгію, не нарочиту патріотичну 
святеність засвідчуємо для годиться, а над усе мусимо показати 
звичайнісінькі фахові навики, здібність до обраного ремесла, інте-
лектуальні обрії. Не ми, а тисячолітній Ужгород нас інспектує. Не 
Ужгород, а ми йому зобов’язані, бо стали надчасовою частинкою 
унікального простору.

Для доброго початку зроблено чимало. Ми простежили 
важливі віхи розвитку міста. Подивилися на минуле його очима, 
очима його кам’яниць, пам’яток, артефактів. Прислухалися до 
приглушених часом оповідей людей, що з покоління в покоління 
проживали за оборонними лініями та мурами, у міській смузі та 
на околицях. У почутому багатоголоссі розрізнили внесок усіх без 
упереджень через етнічне і конфесійне походження, матеріальне і 
соціальне становище, політичні переконання і мовну самопрезен-
тацію. Не оминали ні звершень високого стилю, ні виявів рутинної 
повсякденості. Показали праведні та неправедні людські діяння на 
тлі довкілля і природних явищ.

Одночасно намагалися очистити сприйняття історії Ужго-
рода від різнорідних містифікацій, міфодизайнерських корекцій 
та прикрих елементарних помилок, що бур’яном пустили корін-

ня в краєзнавчих виданнях, перекочовуючи від одного до іншого. 
Чомусь, наприклад, учені та шанувальники минулого міста часто 
паулінів (ченців римо-католицького ордену XIII-XVI ст.) назива-
ють павлікіанами (прибічниками військово-релігійного руху, що 
виник на північному сході Візантії у VII ст.). Відповідно, ужго-
родський паулінський монастир неправомірно перейменовуєть-
ся на павлікіанський. Справжній історик не може пройти мимо 
подібних огріхів або ж пропагувати неперевірені факти. Це не 
означає, що перед Вами, дорогий читачу, саме ми виклали істини 
останньої інстанції або через звичайнісінський людський чинник 
теж не припустилися помилок. Якщо вони закралися, то радо ви-
правимо їх спільно.

Вдумливий читач помітив, що у навчальному посібнику 
подані не тільки перевірені факти, а й приведено у відповідність 
до історичними реаліями та правилами української літературної 
мови написання імен і прізвищ історичних осіб. Їх часто некорек-
тно подають в іншомовних версіях.

Зацікавленість Ужгородом невичерпна. Невипадково в рам-
ках просвітніх зустрічей та публічних лекцій для пересічної гро-
мадськості в січні-лютому 2017 р. історик-екскурсовод Владислав 
Товтин презентував віртуальні подорожі Ужгородом крізь століття 
посередництвом архітектури, культури, побуту, повсякдення. Він 
спробував відповісти на запитання про те, яким бачили місто його 
жителі та гості в австро-угорський, чехословацький, радянський 
час, чим воно цікавило туристів, де і як розважалися ужгородці, де 
дивилися кіно, у що вдягалися, як пили каву, якими були найкращі 
готелі й ресторани тощо.

Уже зібрані, упорядковані, відредаговані матеріали до ба-
гатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та 
культури України», де окрема солідна книга присвячена Закарпат-
ській області загалом та Ужгороду зокрема. Ветерани краєзнавства 
Людвіг Філіп та Юрій Туряниця завершили підготовку до друку 
своєї книжки нарисів про минуле Ужгорода. Продовжується цикл 
історико-пізнавальних публікацій журналістки Тетяни Літераті 
«Втрачений Ужгород». Врешті-решт без перерв тривають «Від-
криті екскурсії Ужгородом». У грудні 2016 р. Ужгородська міська 
рада заснувала щорічну міську премію ім. Петра Скунця в галузі 
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літератури і краєзнавства. Названа на честь письменника, лауре-
ата Національної премії ім. Т. Шевченка, почесного громадянина 
Ужгорода, премія є творчою відзнакою за популяризацію минуло-
го і сьогодення міста, видатних ужгородців. Її вручатимуть на День 
міста Ужгорода (остання субота вересня).

У навчальному посібнику чимало сюжетів залишилося «за 
кадром». Багато ще можна сказати у будь-якому із п’яти запропо-
нованих розділів або додати нові. Це природний процес удоско-
налення чогось вартісного. Сподіваємося, що «Екскурсії Ужгоро-
дом» матимуть гарне продовження. Адже вони стають наріжним 
каменем серії навчальних видань з історичного екскурсознавства 
Закарпаття, унікального українського регіону.
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А. Коцки 206, 253
Минайська вулиця 24, 75, 79, 105, 
280
Митна вулиця 107, 290
Міква 192, 193
«Могильний сад» 218
«Молочарня» 192
Мошковича завод 105
Музей атеїзму 172
Музей історії УжНУ 261
Музейний провулок 43
Музичне училище ім. Д. Задора 127
Мукачівська вулиця 21
Мукачівська греко-католицька 
єпархія 161
«Мундус» 21, 56
«Мюнхенська угода» 278
Народна (Бескидова) площа 70, 
90, 280
Народна Рада Закарпатської 
України 208, 252 
Народний дім «Просвіти» 88, 124
Наукова бібліотека УжНУ 26, 36, 
52, 163
Науково-дослідний інститут за-
собів аналітичної техніки УжНУ 
79
Національний комітет архітек-
турних пам’яток Угорщини 50
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Невицьке 22, 47, 180, 281
Невицький замок 40, 217
Незалежності набережна 88
Нове місто 33
Обласна лікарня імені Андрія 
Новака 56
Овочевий сад 212
Ольбрахта вулиця 42
Острів Маргарети 171
ПАДІЮН 79
«Палац Фріда» 275
Пам’ятний хрест загиблим січо-
вим стрільцям на вулиці Капу-
шанській 60
Пам’ятник жертвам у Першій 
світовій війні (вул. Стефаника) 57
Паулінський монастир св. Тіла 
Христового 39, 41, 157
Перемога мікрорайон 78
Перша світова війна 51, 213
Петефі (Масарикова, 
Возз’єднання) площа 78, 273, 311
Підвісний міст 78
Підградський парк 25, 42, 212
Підзамковий міст 78
Підкарпатська Русь 23, 63, 213, 
278, 280, 295
«Підкарпатський банк» 276
«Під садом» 34
Пішохідний міст 33
Покровська церква 55, 171
Поп-арту площа 299
Поштамт 66

Православна набережна 105, 107
«Православная Карпатская Русь» 
газета 172
Проспект 40-річчя Жовтня (нині 
Свободи) 24, 78
Протестанти 178
Пряшівщина 53, 56
Пушкіна площа 66, 310
Рабинат 189
Радванка 22, 56, 180, 187, 281
«Рафанда» 71
Регентський комісаріат Підкар-
паття 280
Реформатська церква 159, 180
Римо-католицький храм св. Юрія 
34, 156, 158, 210
Рошковича набережна 64, 280
«Руський театр при «Просвіті» в 
Ужгороді» 83
Сад Чурговича 135
Сакура 68
Свалявський табір 183
«Свободка» міні-скульптура 296
Свято-Воскресенський чоловічий 
монастир 175
Сен-Жерменський мирний до-
говір 63, 278
Синагога євреїв-неологів 191
Сінна площа 134
«Скала» ресторан 78
Словацьке консульство 289
Собранецька вулиця 21, 280, 
282

«Сокіл» 66
«Стара Торговиця» 102
Старе місто 31, 33
Студентська набережна 79
«Студентський Союз Тори для 
російськомовних» 193
«Таллінн» магазин 79
Театральна площа 102
«Тиса» завод 80
Товариство ім. О. Духновича 149
«Турбогаз» завод 24, 79, 80
«Турул» скульптура 210
Туряниці вулиця 60
Угорське консульство 288
Уж 32
«Ужгород» аеропорт 282
«Ужгород» готель 77, 102
«Ужгородприлад» 77
«Ужгород» танкер 273
Ужанська домінія 37, 40
Ужгородська вища гімназія 133, 
135
Ужгородська унія 37
Ужгородська учительська семіна-
рія 135, 166
Ужгородська швейна фабрика 
«Парада» 75
Ужгородський замок 208
Ужгородський комерційний 
коледж 133
Ужгородський національний 
університет 132

Ужгородський педагогічний 
інститут 137
Ужгородський фанерно-меблевий 
комбінат 77
Ужоцький перевал 13, 22, 60
«Україна – визволителям» 
пам’ятник 27, 284   
«Україна» універмаг 77, 78
«Українське слово» часопис 88
Унґ комітат 208
Унгвар 13, 21, 32, 33
Управління митниці 290
«Уранія» 23, 24, 124
Уренгой–Помари–Ужгород 24, 
80, 273
Фараонів вулиця 106
«Фармація» об’єднання 191
Філармонія обласна 129
«Філармонія» товариство 127, 129
Хасидська синагога 192
«Хесед Шпіра» 185
Хоровий колектив ім. о. А. Воло-
шина 124
Хрестовоздвиженський греко-ка-
толицький кафедральний собор 
37, 161
Хресто-Воздвиженський право-
славний храм 177
«Хрущовська дача» 281
«Художпром» фабрика 78
Цвинтарна вулиця 36
Цегольнянська вулиця 170
Цегольнянська церква (Свято-
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Преображенський храм) 174
Церква адвентистів 182
Церква греків 171 
Церква Преображення Господ-
нього (греко-католицька) 170
Церква Різдва Івана Хрестителя 
58
Церква св. Анни (див. Горянська 
ротонда) 43, 156
«Чапля» 148
«Червоний кондитер» 76
Черемха гора 55
Чеський квартал 63 
Чехословаччина 63
«Чорний орел» 17, 102, 312
Шахта мікрорайон 24, 77, 102, 185
Швабська вулиця 104
Швейка міні-скульптура 52
Школа № 14 107
Школа №1 ім. П. Чайковського 
128, 159
Шойхета дім 192
Шумна вулиця 172
Ювілейна школа імені Масарика 
68
«Юність» спорткомплекс 78, 79
Ярок 180
Ясенів 47
«Ясен Масарика» 65, 309
«Gesta Hungarorum» 44

«Pater Noster» 72
«Xenodochium» 34

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Аба династія 47
Айзенберг Наум 185
Алиськевич Андрій 135
Алмош 38, 45
Аль-Ідрісі 13, 38
Альохін Олександр 279
Андрій ІІІ Арпадович, 46
Анжу 35, 38, 46
Анонім 43
Арпад 38
Бачинський Андрей 172, 174, 201
Бейла ІІІ 43
Белень Михайло 149
Бене Шандор 134
Бенеш Едвард 70, 85, 279, 310
Бергід Ігнац 187
Берман Самуїл 185
Берчені Міклош 34, 41, 211
Бескид Антоній 280
Біляк Василь 283
Бірчак Володимир 88
Блажовський Микола 134
Бодек-Райзман Лейбуш 20
Бокотей Андрій 91
Бокшай Іоанн 123
Бокшай Йосип 106, 136, 146, 164, 
175, 247
Болярич Светозар 173
Борецький Адальберт 239

Бращайко Михайло 84, 88
Бращайко Юлій  84, 88
Брежнєв Леонід 281, 283
Бродлакович Ілля 204
Бурк-Уайт Маргарет 303
Вайце Йозеф 307
Валентин (Балінт) Другет 41, 211
Вельман Мігаль 183
Венелін-Гуца Юрій 227
Верш Імре 183
Видра Фердинанд 142, 163, 212
Вільгельм І Другет 39, 47
Владиков Дмитро 171
Волович Наум 185
Волошин Августин 84, 87, 136, 
145, 214, 276 
Волошин Іван 214
Воргол Енді 299
Габсбурги 40, 155, 212
Гаджега Василь 175, 202
Гажо Катерина 130
Ганцфрід Шломо бен Йозеф 189
Гарапко Іван 59, 250
Гашек Ярослав 53
Гашпар Другет 16
Герег Іван 42
Герц Юрій 91
Гіллебрандт Франц Антон 162
Гладоник Степан 123
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Глюк Гаврило 185, 294
Горват Адам 181
Горват Йосиф 81
Городний Леонід 185
Гочар Йозеф 65
Грабар Ігор 249
Грабар Костянтин 279, 283
Графіоді 106
Григорій XVI 174
Гураль Єлизавета 253
Гьонц Арпад 276
Деваї Біро Матяш 179
Джотто ді Бондоне 48, 156
Дімо 106
Дніпрова-Приємська Марія 85
Дністрянська Софія 128
Добош А. 239
Добрянський Адольф 64, 147
Дойка Габор 140
Долинай Микола 136
Дочинець Мирослав 91
Дрогобецький Ю. 167
Другети 15-18, 38, 46, 179, 211
Дудаш Бартоломей 168
Дудинський Степан 124
Духнович Олександр 149
Дюлаї Ференц 212
Егрі Лукач 179
Егрі Ференц 181
Еннок Едмонд 277
Ерделі Адальберт 147, 239, 248
Еренфельд Петро 295

Єгер Варфоломій 141
Жаткович Григорій 71, 278, 295
Желтвай Віктор 124, 136
Желтвай Омелян 123
Задор Дезидерій 126
Затін Анатолій 126
Зноба Валентин 284
Зноба Іван 284
Зореслав (о. Севастіян Сабол) 137
Іван (Іоанн) І Другет 39, 47
Іван (Іоанн) ІІ Другет 39, 47
Іван (Іоанн) Х Другет 17, 23, 36, 
132, 161
Іван Павло II  164
Іванова Валентина 85
Іванчо Василь 134
Ізраелович Ігнац 106
Ільницький Юрій 283
Йованович Іван 173
Йованович Стефан 173
Йосиф ІІ 181
Кабалюк Олексій 177
Кабацій Микола 172
Кадар Янош 271, 281
Калкштейн 105
Калманчехі Шанто 179
Карл І Анжуйський 47
Карл Роберт 15, 39, 46
Кастелла Паскаль 277
Катков К. 172
Катунін Михайло 273
Кестнер Олександр 185

Кирлик Ярослав 124
Кирчів Роман 124
Кізима Олександр 124
Климент XIV 155, 162
Ковач Ернест 183
Козлої 182
Коллоніч Ліпот 34
Колодко Михайло 143, 186, 277, 296
Коломацький Всеволод 171
Корж Богдан 90
Коста 106
Котелянський Єлізар 185
Кох Карл 86
Коцка Андрій 106, 206, 239, 253
Коцка Ганна 253
Кравчук Леонід 276
Кремінь Дмитро 91
Крживецький Борис 84
Криванич Василь 186
Кривін Фелікс 185
Кричевський Микола 84
Крон 104
Крупка Франтішек 72
Кутеск 38, 209 
Лаборець 15, 38, 43
Лавер Олександр 55
Лазар Юрій 173
Лам Олександр 7
Лам Якоб 182
Ласло Лайош 181
Левитський Олекса 85
Легоцький Тиводар 201, 212

Лезу Володимир 90, 307 
Лендєл Зигмунд 128
Леонтьєв М.П. 172
Лібшер Адольф 64
Ліндтнер 182
Лукач Йожеф Краккер 159
Луцкер Лев 185
Лучкай Михайло 167, 170, 175
Любомирський 217
Людовик Великий 35, 47
Людовик ІІ Ягелон  40
Лютер Мартин 178
Ляхович Іван 174
Ляховичі 174
Манайло Федір 207, 256
Маргочі Аладар 183
Марія Терезія 133, 158, 162
Мартон Степан 126
Марченко Петро 282
Марченкова Наталія 126
Масарик Томаш Гаріг 65, 70, 275, 
307
Матезонський Костянтин 123, 
219
Матейдес Іштван 183
Мегеш Михайло 86
Медве 106
Мейгеш Михайло 171
Менке 104
Мересій Богдан 168
Мейсарош Карой (Карл) 10, 39, 
179
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Микита Володимир 91
Микита Олександр 134
Микола І Другет 39, 47
Миленко Микола 84
Михайлович Каміл 173
Михайлюк Михайло 90, 144, 307
Мишанич Олекса 91
Мідянка Петро 91
Мондич Олена 71, 140, 147, 274
Мондок Іван 127
Мункачі Мігай 243, 258
Новак Андрій 134
Новаківська Стефанія 87
Орос Михайло 124
Пазмань Петер 159
Панькевич Іван 202
Папп Антоній 56
Папп Дюла 188
Парі Марі-Костянтин-Робер 277, 
295 
Пастелій І. 162
Певний Микола 84
Переньі Петер 178
Петій-Потапчук Наталія 130
Підгорний Микола 282
Плотені Нандор 128
Повчій Олексій 164, 165
Повш Олойош 106
Попович Василь 164
Потушняк Федір 138
Принцип Гаврило 55
Приходько Олекса 83, 124

Прхала Лев 172, 277
Пурма Богуміл 106
Пушкін Олександр 310
Рац Іван 174
Ревес Імре 243
Рінгер 104
Розенберг 105
Розсипал Антонін 279, 283
Роман Василь 165, 310
Ромжа Теодор 164
Рошкович Гнат 141, 175
Рощахівський Михайло 124
Сабов Євменій 88
Саболч Ференц 188
Садварій Олександр 130
Садовський Микола 84, 275
Самовольський Едмунд 140
Самош Василь 171, 177
Свалявчик-Цанько Вікторія 130
Свида Василь 91, 250
Сигізмунд (Жигмонд) Другет 17, 41
Сідак Василь 91
Сільвай Сіон 123, 183
Скунць Петро 91
Сова Петро 10
Сокач Еміл 131
Співак Володимир 130
Срезневській Ізмаїл 102
Станкович Євген 91, 126, 130
Стефан священик  156
Стренк Майкл 301
Стрипський Мирон 124 

Тайхман Менахем 194
Такач Василь 276
Таркович Григорій 175
Таушев Аверкій 171
Татинець Федір 87
Твардовський Петро 175
Текелі Імре 17, 211
Теличко Віктор 126
Терек Йожеф 143
Тирш Мирослав 66, 311
Трухлий Іван 123
Туркельтауб Мирон 185
Фабрі Ласло 164
Фальберман Аарон 193
Фарбакі 182
Федор Адальберт 183
Фейшиш Йосиф 141
Фек Франц 163
Фенцик Євген 140
Фенцик Степан 129
Фердинанд Габсбург 40
Ференц ІІ Ракоці 157, 181, 212 
Ференці Бейні 312
Філіп Другет 39, 46, 47
Фірцак Юлій 162, 168
Франц Другет 16, 41, 179
Франц Фердинанд 55
Фрейд 105
Фріді Йожеф та Давид 159
Фрідман Йосип 174
Хархаліс Оксана 130
Хрущов Микита 281

Цурканович І. 172
Чакі Христина 211
Чендей Іван 91
Черкасенко Спиридон 84
Черські 174
Чопей Микола 278
Чуприк Етелла 130
Чутай Павло 84
Чучка Олексій 123
Шевченко Василь 85
Шевченко Тарас 86, 239, 245, 305
Шімкович 182
Шолтес Золтан 239
Шпіра Хаїм 186
Штарк 105
Штернберг Яків 185
Штефан Августин 136
Штефаник Мілан 70, 309
Штефко Антон 130
Шустай Іван 174
Щур Володимир 148
Юрій (Дьордь) ІV Другет 16, 41, 
211
Юрій (Дьордь) ІІ Ракоці 37
Юрій (Дьордь) ІІІ Другет 34, 36, 
40, 132
Юрош Владислав 130
Якушич Анна 37, 162
Якушич Юрій 37, 157, 210
Ян Запольяї 40
Ян ІІ Сигізмунд 40



335

ПОКАЖЧИК ІЛЮСТРАЦІЙ

Аеропорт «Ужгород» 282
Археологічний музей ім. Е. Бала-
гурі 261
Барельєф М. Грушевському 89
Барельєф Т. Шевченку 86
Будівля банку і липова алея 67
Будівля «Гізели» 127
Будівля обласної влади 280
Будівля митниці 291
Будівля «Просвіти» 124
Будівля сиротинця та інтернату 
166
Будівля учительської семінарії 
167
«Вікно в Америку» 297
Військовий цвинтар «На Шахті» 
61
Водяний млин із с. Колочава 
Міжгірського району 237
Галерея Ілька 263
Герб Ужгорода 35
Герб Другетів 39
Гімназія державна 134
Гімназія єврейська 193
Голова фарисея М. Мункачі 243
Горянська ротонда 44 
Горянська ротонда, карниз 50
Горянська ротонда, фрески 49
Готель-рестобар «Емігранд» 299
Грецька церква до 1906 р. 173

Грецька церква, нині аудиторія
Гуцульська садиба «Гражда» 231
«Дари в Чигирині». Т. Шевченко 
246
Дзвіниця із с. Вільховатий, Рахів-
ського району 232
Діорама «Буковий ліс» (художни-
ки А. Кашшай, З. Шолтес) 259
Експозиція з історії релігії та ду-
ховної культури Закарпаття 214
Жандармське управління 70
Жупанат і реформатська церква. 
О. Лам 7
Закарпатська торгово-промисло-
ва палата 291
Закарпатський краєзнавчий му-
зей ім. Т. Легоцького 204
Закарпатський музей народної 
архітектури і побуту 205
Закарпатський обласний худож-
ній музей ім. Й. Бокшая 203
Збірка ікон і книг 215
Земський уряд Підкарпатської 
Русі 72
Значок Всепросвітянського з’їзду 
92
Інтернат і жіноча семінарія 169
«Кантус» хор 131
Каплиця із с. Новоселиця Між-
гірського району 222
Каплиця учительської семінарії 
136

Карта Закарпаття, етнографічна 
110
Карта Ужгорода 1763 р. 32
Карта Ужгорода 1763 р., зобра-
ження міста 18
Карта Ужгорода, сучасна 12
Карта-схема авіамаршрутів з 
Ужгорода, чехословацька 272
Карта-схема прикордонного 
Ужгорода, сучасна 286
Кафедральний греко-католиць-
кий собор, вітраж Й. Бокшая 164
Кафедральний греко-католиць-
кий собор, листівка 162
Кафедральний греко-католиць-
кий собор, меморіал 165
Кафедральний православний 
собор 176
Кіш із с. Руське Мукачівського 
району 235
Конверт «Ужгородський замок» 82
Консульство словацьке 289
Консульство угорське 288
Корчма із с. Верхній Бистрий 
Міжгірського району 231
Костел св. Юрія, діючий 159
Костел св. Юрія, фундамент 157
Кузня із с. Дубове Тячівського 
району 233
«Мадонна зі святими» Я. Пальма-
мол. 240
Масарикова школа 68
Меморіальна дошка М. Садов-
ському 83

Меморіальний будинок-музей 
А. Коцки 206
Меморіальний будинок-музей 
Ф. Манайла 207
Меморіальний хрест січовим 
стрільцям 60
Міні-скульптура «Свободка» 296
Міні-скульптура Г. Глюка 294
Міні-скульптура Е. Воргола 301
Міні-скульптура корабля «Карпа-
тія» 294
Міні-скульптура М. Стренка 302
Міні-скульптура Швейка 52
Монастир василіян, фасад 137
Монастир Свято-Воскресенський 
175
Музей управління СБУ в Закар-
патській області 255
Народна школа із с. Сине-
вирська Поляна Міжгірського 
району 221
Обеліск, вул. Стефаника 57
Обеліск, пл. Егана 59
Одяг бойківський 113
Одяг боржавський 118
Одяг гуцульський 111
Одяг королевський 121  
Одяг лемківський 114   
Одяг перечинсько-березнянсько-
свалявський 116  
Одяг тереблеріцький 119  
Одяг тересвянський 120  
Одяг ужанський 117
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Пам’ятник Й. Бокшаю та А. Ер-
делі 146   
Пам’ятник О. Духновичу 148
Пам’ятник Т. Масарику, бюст 308
Пам’ятник Т. Масарику, мону-
мент 275
Пам’ятник Ш. Петефі 312
Пам’ятник О. Пушкіну 311
Пам’ятник Т. Шевченку 90, 306
Пам’ятник Г. Рошковичу 142
Пам’ятник Є. Фенцику 141
Пам’ятник М. Штефанику 309
Пам’ятник на українсько-сло-
вацькому кордоні 284
Пам’ятник радянським солдатам 
144
«Пейзаж із гротом». К.Ж. Верне 
242
Перший дзвоник у школі №14 107
«Портрет А.С.». А. Ерделі 249
«Портрет А. Бачинського».  
Ф. Ліндер 258
Пасаж Баті 103
Поштамт 65
Поштова марка «Уренгой–Пома-
ри–Ужгород» 79
Православна церква Преобра-
ження Господнього 174
Православна церква-пам’ятник 
Св. Покрови 55
Рабинат 190
Рафанда 71
Реформатська церква 180

Розробки НДІ засобів аналітич-
ної техніки 79
Садиба із с. Бедевля Тячівського 
району 236
Садиба із с. Гусний Великоберез-
нянського району 223
Садиба із с. Довге Іршавського 
району 224
Садиба із с. Оріховиця Ужгород-
ського району 234
Садиба із с. Ракошино Мукачів-
ського району 235
«Святі землі Руської». Й. Бокшай 
247
Синагога і рабинат 104
Синагога неологів 191
Синагога хасидів (сучасний ви-
гляд) 192
Синагога хасидів і хата шойхета 
192
Синагога діюча 193
Синагога, інтер’єр 187
Синагога ортодоксів, первісний 
вигляд 188
Ужгородський замок, макет 209
«Ужгородський турбогаз», завод 
80
Ужгородський університет, емб-
лема 132
Ужгородський університет, варі-
ант герба  251
Ужгородський університет, на-
укова бібліотека 276
«Українське слово», газета 88

Філармонія, хол 129
Фото. Е. Бенеш 279
Фото. Г. Жаткович, М. Парі,  
П. Еренфельд 295
Фото. О. Мондич і Т. Масарик 274
Фото. Підняття прапора над 
Іодзімою 318
Фото. Пішохідний міст, зруйно-
ваний 1944 р. 23
Фото. Ужгород 1939 р. 303
Хата із с. Вишково Хустського 
району 228
Хата із с. Гукливий Воловецького 
району 229
Хата із с. Рекіти Міжгірського 
району 220
Хата із с. Середнє Водяне Рахів-
ського району 225
Хата із с. Стеблівка Хустського 
району 230 
Хата із с. Тибава Свалявського 
району 227
Хата із с. Ясіня (присілок Кевелів) 
Рахівського району 226
Церква арх. Михаїла із с. Шелес-
тово Мукачівського району 219
Церква євангелістів-августинців 
182
Церковна книга 252
Швейна фабрика 76
Школа єврейська, напис 138
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